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RESUMO
A tese tem a intenção de promover um estudo sobre a efetivação do “mínimo existencial”
pelas normas que regulam a atividade financeira do Estado, mediante uma articulação entre
os fundamentos e objetivos fundamentais da república, os direitos fundamentais sociais e
os subsistemas financeiro e tributário na Constituição Federal de 1988. A ideia principal é
explorar os instrumentos fiscais e financeiros aptos a garantir a efetivação dos direitos
sociais individuais (dimensão do mínimo existencial), o que é considerado vital para a
superação do subdesenvolvimento brasileiro (relação entre direitos sociais e atividade
financeira do Estado).
Partindo da constatação de que o Brasil apresenta índices de desenvolvimento humano
baixos em comparação à sua riqueza, a tese refutará importações acríticas das concepções
de Estado atualmente praticadas em países desenvolvidos, para analisar a função que os
direitos sociais previstos na Constituição Federal têm na realidade brasileira atual, bem
como qual é o grau de efetividade desses direitos que é exigido pela Constituição.
Com base nisso, a tese fará uma ligação entre direitos sociais e a atividade financeira do
Estado, de modo a detectar pontos de intersecção entre esses subdomínios e entender de
que forma as normas fiscais e financeiras podem dar efetividade ao mínimo existencial.
Para tanto, no decorrer do trabalho será feita uma releitura dos diversos instrumentos
tributários e financeiros aptos a dar efetividade a direitos sociais, tais como: (a) a
competência tributária, (b) os princípios constitucionais tributários (capacidade
contributiva, seletividade e não-confisco) e (c) os limites constitucionais orçamentários
(orçamento da seguridade social, despesas mínimas com educação e saúde e fundos
constitucionais), em nível constitucional, e (d) as desonerações fiscais e (e) as leis
orçamentárias em nível infraconstitucional.
Por fim, será feita uma crítica se o Estado brasileiro vem ou não manejando corretamente
esses instrumentos.

Palavras-chave: Mínimo Existencial – Efetividade da constituição – Direitos sociais –
Direitos Fundamentais – Estado Social e Democrático de Direito – Dirigismo
constitucional – Sistema Tributário Nacional – Competência Tributária – Princípios
Tributários – Capacidade Contributiva – Imunidades – Isenções fiscais – Orçamento

ABSTRACT
The thesis draws upon the effectiveness of the fundamental rights related to the “social
minimum” through the rules that regulate the financial activity of the Brazilian State,
considering both tax and budgetary legislation. The study will be based on a joint
interpretation of the foundations and fundamental objectives of the republic, the social
fundamental rights and the budgetary and tax systems of the Brazilian Federal
Constitution. The main idea is to exploit the tax and budgetary instruments able to ensure
the fulfillment of social individual rights (social minimum dimension), which is considered
vital to overcome the Brazilian underdevelopment status (relation between social rights
and financial activity of the State).
Starting from the fact that Brazil has low human development indices in comparison to its
wealth (Gross Domestic Product), the thesis will refuse of uncritical importation of
conceptions of State currently applied in developed countries, in order to examine the role
that social rights currently have before the Brazilian social reality, as well as the degree of
effectiveness of such rights that is required by the Constitution.
Based on this, the thesis will establish a connection between social rights and financial
activity of the State, in order to detect the intersectional points between these areas and
understand how the tax and budgetary laws could bring effectiveness to the social
minimum. To achieve that, this work will try to reinterpret tax and budgetary instruments
that could be able to give effect to social rights, such as: (a) the power to tax, (b) tax
principles (ability to pay, selectivity and non-confiscation) and (c) the constitutional budget
limitations (social security budget, minimum expenditures on education and health and
constitutional funds), in constitutional level, and (d) the tax exemptions and (e) the
budgetary laws.
Finally, this work will launch a critic on the way that the Brazilian Government has been
using such tools in order to achieve its social responsibility before the people.

Key words: Social minimum – Constitution Effectiveness – Social rights – Civil rights –
Social and democratic legal state – constitutional economic intervention – Brazilian tax
system – Tax power – Tax Principles – Tax Exemptions – Ability to Pay – Budget

RIASSUNTO
La tesi é mirata alla promozione di uno studio sulla effettivazione

del “Minimo

esistenziale” per le norme che regolano l’attività finanziaria dello Stato, mediante
un’articolazione tra i fondamenti e gli obbiettivi fondamentali della Repubblica, i diritti
fondamentali sociali e i sottosistemi finanziari e tributari nella Costituzione Federale del
1988. L’idea principale è di sfruttare gli strumenti fiscali e finanziari atti a garantire l’
effettivazione dei diritti sociali individuali (Dimensione del minimo esistenziale), il che è
considerato vitale per il superamento del sottosviluppo brasiliano (Relazione tra diritti
sociale ed attività finanziaria dello stato).
Partendo dalla constatazione che il Brasile presenta indici di sviluppo umano bassi in
rapporto alla propria ricchezza, la tesi rifiuterà importazioni acritiche delle concezioni di
Stato attualmente praticate in Paesi evoluti, per analizzare la funzione che i diritti sociali
previsti dalla Costituzione Federale hanno nella realtà brasiliana attuale, tanto quanto è il
grado di effettività di questi diritti che viene esatto dalla Costituzione .
Su questa base, la tesi farà una connessione tra diritti sociali ed attività finanziaria dello
Stato in modo di rilevare i punti d’interazione tra questi sub-domini e intendere in qual
forma le norme fiscali e finanziarie possono dare effettività al minimo esistenziale.
Pertanto nel decorrere del lavoro sarà fatta una rilettura dei diversi strumenti tributari e
finanziari atti a dare effettività ai diritti sociali, tali quali (a) la competenza tributaria , (b) i
principi costituzionali tributari (Capacità contributiva, selettività e non confisco) (c) i
limiti costituzionali preventivi (Bilancio/Preventivo di sicurezza sociale, spese minime di
educazione e salute e fondi costituzionali) a livello costituzionale, e (d) gli esoneri fiscali e
(e) le leggi preventive a livello infracostituzionale.
In fine, sarà fatta una critica se lo Stato brasiliano sta maneggiando correttamente questi
strumenti.

Parole chiave: Minimo esistenziale – Effettività della Costituzione – Diritti sociali –
Diritti Fondamentali – Stato Sociale e Democratico di Diritto – Dirigismo Costituzionale –
Sistema Tributario Nazionale – Competenza Tributaria – Principi Costituzionali tributari –
Capacità Contributiva – Esenzioni fiscali – Preventivo/Bilancio
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Justificativa

O tema escolhido tem como pano de fundo a discussão do atual papel do
Estado frente aos domínios social e econômico, em um país que, se por um lado tem uma
das mais pujantes economias mundiais e exerce um papel de líder das chamadas “nações
em desenvolvimento”, de outro apresenta índices de desenvolvimento social comparáveis a
países muito atrasados1, bem como índice de desigualdade social equivalente ao das nações
mais pobres do planeta2. Tudo isso (sobretudo o IDH) relaciona-se diretamente com os
péssimos serviços públicos prestados diretamente pelo Estado brasileiro, em especial no
tocante à educação e à saúde. Invariavelmente, a reclamação é uma só: falta de recursos
públicos.

Por outro lado, reclamações quanto à alta carga tributária brasileira povoam os
noticiários de norte a sul do país. Fala-se até em “tributos de primeiro mundo com serviços
públicos de terceiro”. Constantemente, há uma “Reforma Tributária” em andamento, se
não nos escaninhos do Congresso Nacional, nas discussões de especializados grupos de
estudos financiados pelas mais variadas instituições representativas da sociedade brasileira.
Essas tentativas de reformas, além de tornar o nosso sistema mais simples3, visam reduzir a
carga tributária.

A tudo isso, assiste uma Constituição Federal farta na garantia de direitos
fundamentais, tanto sociais quanto individuais, e com claros objetivos para a república
brasileira: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento
nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e

1

No Relatório da ONU de 2011, o Brasil obteve o tímido posto de 84º melhor Índice de Desenvolvimento
Humano do Mundo, abaixo de Cuba (51º), Malásia (61º), Trinidad e Tobago (62º), Líbia (64º), Cazaquistão
(68º), Albânia (70º), Líbano (71º), Venezuela (73º), Azerbaijão (76º), Ilhas Maurício (78º), Jamaica (80º),
Peru (81º) e Equador (84º). In http://hdr.undp.org/en/statistics/. Acesso em 02/12/2012.
2
Trata-se
do
Coeficiente
GINI.
In
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2172rank.html.
Acesso
em
02/12/2012.
Vide
ainda
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/. Acesso em 02/12/2012.
3
Dados do Banco Mundial e da PriceWaterhouseCoopers revelam que o Brasil é o campeão no quesito
tempo gasto no preenchimento de obrigações acessórias, com incríveis 2.600 horas por ano. O segundo
colocado, a Bolívia, gasta não mais do que 1025 horas para tanto. In http://www.pwc.com/gx/en/payingtaxes/data-tables.jhtml. Acesso em 03/01/2013.

regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.

Já se vê que algo está errado. Se a economia vem crescendo e a carga tributária
é altíssima, por que os serviços públicos são péssimos e há uma grande margem de
brasileiros vivendo em condições muito aquém da dignidade humana? Esses recursos não
deveriam servir para o atingimento daqueles objetivos? Nesse contexto, a tão desejada
redução da carga tributária parece algo viável, ou, no mínimo, justificável?

A presente tese não tem respostas para todas essas perguntas (vide item 1.2 “Objetivos”), até mesmo porque isso acarretaria um grande estudo interdisciplinar que,
certamente, não é o propósito de uma tese de doutorado. Esta tese trata de focar um aspecto
específico desse problema, ao investigar a relação entre a atividade financeira do Estado
brasileiro, considerando ingressos e gastos públicos, e a preservação do chamado “mínimo
existencial”, conceito que, como se verá, está intimamente ligado ao desenvolvimento
brasileiro (Índice de Desenvolvimento Humano).

A escolha dos domínios tributário e financeiro não ocorreu por acaso.
Importantes atores no financiamento das tarefas do Estado, tanto o direito tributário quanto
o direito financeiro (direito positivo) abrangem um complexo de normas pelas quais o
Estado poderá dar efetividade aos objetivos constitucionais da república, bem como agir
concretamente de modo a garantir a igualdade material entre os cidadãos no tocante ao
acesso a serviços públicos essenciais. Afinal, a atividade financeira do Estado, como bem
lembra JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES4, atua como instrumento (atividade-meio) para a
execução das tarefas inerentes ao Estado, tais como prestação de serviços de saúde e
educação, construção de obras públicas etc., essas sim suas atividades-fins.

Entretanto, ao longo das últimas décadas esses dois subdomínios do direito
positivo foram estudados de forma totalmente apartada, embora sua relação, ao menos em
nível constitucional, seja umbilical5. Provas disso são a afetação das receitas de
contribuições (artigos 149 e 195) e a vinculação orçamentária da receita de alguns

4

Introdução ao direito financeiro. 2ª edição. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 39.
Cf. RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro. Introducción al derecho financiero – un ensayo sobre los
fundamentos teóricos de Derecho Financiero. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1976, pp. 70 e ss.

5

impostos (art. 167, IV), ambas relacionadas à efetivação de direitos fundamentais, que
comprovam a íntima e indissociável relação entre direito tributário e direito financeiro6.
Ademais, como o objetivo da tese é estudar a efetividade de direitos sociais, o estudo
parcial da atividade financeira poderia não surtir os efeitos desejados, retirando-lhe a
utilidade.

Verificou-se, ainda, que ao longo de muitos anos a doutrina do direito
tributário se voltou aos enunciados constitucionais para promover interpretações de
bloqueio7, invocando o direito à propriedade e o princípio do não-confisco como valores
quase absolutos, sem o menor cuidado de avaliar a tributação como instrumento de
efetivação de direitos fundamentais outros que não aqueles ligados à propriedade privada.
De outra banda, a doutrina do direito financeiro, durante muitas décadas, foi muito
influenciada pelas concepções formalistas de PAUL LABAND8, tendo dificuldade em se
desvencilhar da natureza meramente formal das leis orçamentárias, o que reduzia
sobremaneira o objeto de estudo e o dissociava do contexto jurídico nacional, sobretudo
após a Constituição Federal de 1988. A certa altura, essa concepção causou uma assimetria
entre os estudos do direito tributário e o direito financeiro, sendo o último objeto de
pouquíssima atenção da doutrina, se comparado ao primeiro9. Isso se reflete ainda nos dias
de hoje, sem prejuízo da excelente doutrina que vem sendo produzida nos últimos anos por
professores e alunos egressos dos programas de pós-graduação da Universidade de São
Paulo.

Essas posturas não serão adotadas no presente trabalho, pois direito tributário e
direito financeiro serão considerados dois lados da mesma moeda (atividade financeira do
Estado), sobretudo quando o pano de fundo é a exigência de efetivação de direitos
fundamentais pela Constituição Federal, como é o objeto da presente tese. Como ambos
traduzem, respectivamente, o financiamento (arrecadação) e a aplicação (destinação
orçamentária) de recursos necessários à efetivação desses direitos, nada mais coerente do
que seu estudo em conjunto, portanto.

6

Cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. “Pós-modernismo e tributos: complexidade, descrença e
corporativismo”. In Revista Dialética de Direito Tributário n.º 100. São Paulo: Dialética, 2004, p. 65.
7
Conforme denunciam ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da norma tributária. São Paulo:
MP, 2006, pp. 108-111; e SCAFF, Fernando Facury. Intervenções in COUTINHO, Jacintho Nelson de
Miranda (org.). Canotilho e a Constituição dirigente. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 89.
8
Il diritto del bilancio. Tradução para o italiano de Clemente Forte. Milano: Giuffrè, 2007, pp. 22 e ss.

1.2. Objetivo

O presente trabalho tem o objetivo de promover um estudo da efetivação do
“mínimo existencial” pelas normas que regulam a atividade financeira do Estado, mediante
uma articulação entre os fundamentos e objetivos fundamentais da república, os direitos
fundamentais sociais e os subsistemas financeiro e tributário na Constituição Federal de
1988. A ideia principal é explorar os instrumentos fiscais e financeiros aptos a garantir a
efetivação dos direitos sociais individuais (dimensão do mínimo existencial), o que é
considerado vital para a superação do subdesenvolvimento (relação entre direitos sociais e
atividade financeira do Estado), a partir de uma leitura sistemática e integrada da CF/88.

Um primeiro alerta a ser feito refere-se ao título do trabalho, que talvez não
espelhe exatamente o conteúdo da presente tese, que não abordará os “direitos sociais” em
sentido lato, mas apenas o que se entende como a dimensão individualizada de tais direitos
(o que alguns apontam ser o “mínimo existencial”). No entanto, como se verá ao longo do
trabalho, somente com a efetiva prestação de direitos sociais, por parte do Estado, o
mínimo existencial será garantido a todos os cidadãos, na medida em que os limites da
atuação do Estado na prestação de tais direitos praticamente se confundem com o mínimo,
dada a grande proximidade entre esse e aqueles (naquilo que se interseccionam – mais
adiante esse ponto será esmiuçado). Além disso, a proposta se pauta nos direitos sociais
integrantes do mínimo existencial, razão pela qual o trabalho tratará, indubitavelmente, da
efetivação de direitos sociais.

A tese parte da ideia segundo a qual, com a promulgação da Constituição
Federal de 1988, a República Federativa do Brasil passou a ser um Estado Social e
Democrático de Direito10, cujos objetivos, fundamentos e direitos fundamentais (inclusive
sociais) devem irradiar efeitos sobre toda a atividade financeira do Estado (tributos e
finanças públicas)11, desde a conformação e exercício das competências tributárias até o
9

CORTI, Horacio Guillermo. Derecho constitucional presupuestario. 2ª edição. Buenos Aires: AbeledoPerrot, 2011, pp. XXIV e ss.
10
Embora não se possa negar um conteúdo social em Constituições anteriores, tais como na Constituição de
1946 (art. 145 - princípios da justiça social, livre iniciativa, valorização do trabalho humano e dignidade da
pessoa humana; art. 147 – fim social da propriedade; art. 148 - repreensão de abuso do poder econômico; art.
157 – garantia de direitos trabalhistas e previdenciários), não há como negar que somente com a CF/88 foi
incorporada um sólido feixe de direitos e garantias individuais e sociais à ordem constitucional brasileira.
11
Conforme RÉGIS FERNANDES DE OLIVEIRA: “A atividade financeira é precedida pela definição das
necessidades públicas. Conhecendo-as, passam a existir três momentos distintos: a) o da obtenção de

devido emprego dos recursos arrecadados. Esses fins e tarefas constitucionais deverão
colaborar para a efetivação do mínimo existencial, uma vez que a Constituição Federal,
segundo a proposta deste trabalho, é complexo de direitos e deveres do Estado e dos
cidadãos formatada de forma coesa, que delineia objetivos cujo alcance depende da boa
utilização, por parte do Estado, dos instrumentos que a própria CF/88 lhe provê.

Nesse empenho, sem abandonar a premissa de unidade e efetividade da CF/88,
o trabalho focará nos “instrumentos” ou “medidas” fiscais e financeiros voltados à garantia
do mínimo existencial, o que deve ser entendido como as normas jurídicas gerais e
abstratas que tratem das receitas tributárias e das despesas públicas da República
Federativa do Brasil, e que colaborem para a efetivação daquele direito fundamental. O
objeto de estudo, portanto, se concentrará na intersecção dos seguintes elementos: (a)
normas gerais e abstratas, de matriz constitucional ou infraconstitucional, que (b)
envolvam a arrecadação de tributos ou gastos pecuniários do Estado, voltados (c) à
efetivação do mínimo existencial.

Portanto, os “instrumentos” e “medidas” fiscais e financeiros objeto do estudo
não corresponderão a todos os enunciados gerais e abstratos inerentes ao direito tributário e
ao direito financeiro, mas apenas àqueles que se relacionem com o mínimo existencial,
dando-lhe contornos e contribuindo para a sua efetivação. Sendo assim, o trabalho tratará,
por exemplo, das imunidades e isenções de taxas sobre a prestação de serviços públicos,
mas não tratará dos demais aspectos jurídicos do fornecimento em si de tais serviços;
apontará os contornos da imunidade implícita do salário mínimo (no tocante ao Imposto de
Renda), mas não abordará outras imunidades presentes no texto constitucional que não
sejam relacionadas diretamente com o mínimo existencial (ex.: imunidade recíproca), por
opção metodológica.

Vale lembrar que a opção de se focar no mínimo existencial não significa que o
Autor defenda que apenas o mínimo seja exigível, ou ainda que os direitos sociais devam
ser relegados ao Estado de Risco, conforme visão que será combatida no trabalho. O que se

recursos; b) o da sua gestão (intermediado pelo orçamento: aplicação, exploração dos bens do Estado etc.) e
c) do gasto, com o qual se cumpre a previsão orçamentária e se satisfazem as necessidades previstas.
Atividade financeira é, pois, a arrecadação das receitas, sua gestão, fiscalização e a realização do gasto, a fim
de atender às necessidades públicas”. In OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de direito financeiro. 3ª
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 71.

propõe é um corte dentre os direitos sociais naquilo em que esses se individualizam, ou
seja, um corte no objeto de estudo: ao invés de falar de todos os direitos sociais ou de todos
os direitos fundamentais, para dar maior profundidade ao trabalho, o Autor preferiu tratar
apenas do mínimo existencial, que corresponde a uma espécie de ponto de intersecção
entre os direitos individuais e os direitos sociais. Tampouco se pretenderá trazer um
conceito definitivo daquilo que seja o mínimo, pois esse conceito será construído no
processo de concreção normativa, ou seja, na solução de casos concretos (o que é mínimo
para alguns pode ser diferente para outros), ainda que existam diretrizes gerais aplicáveis a
todos, que formam o conteúdo da legislação (lato sensu) que trata desse direito. Logo, a
partir de “noções” gerais do que seja o mínimo existencial, de caráter estritamente
cognitivo, a tese abordará os instrumentos fiscais e financeiros aptos a dar-lhe concretude.

A relação entre o mínimo existencial e atividade financeira, além da relação
entre fins e meios, resulta da própria harmonia constitucional. Isso porque a CF/88 traz
alguns fundamentos a serem preservados e objetivos fundamentais a serem perseguidos
pelo Estado brasileiro, enunciados de alta porosidade que necessitam de densificação no
processo de concretização normativa, para que alcancem a almejada efetividade. Tais
enunciados muitas vezes são densificados ao longo da própria Carta, mediante a
manifestação

de

tarefas

e

imposições

constitucionais

dirigidas

ao

legislador

infraconstitucional. Esse complexo normativo conforma um rol de políticas (públicas) a
serem adotadas em nosso país, que poderão ser concretizadas pelo Estado de diversas
formas. Para fins da presente tese, serão analisados apenas os instrumentos tributários e
financeiros que o auxiliam na concretização do direito ao mínimo existencial, direito
fundamental que, fruto da convergência de direitos individuais e sociais, densifica
fundamentos da república (a dignidade da pessoa humana e a cidadania) e objetivos
fundamentais (erradicação da pobreza e da marginalidade e construção de uma sociedade
livre, justa e solidária).

Desse modo, em âmbito constitucional, serão objeto de análise as normas
constitucionais conformadoras da competência tributária, tais como as imunidades
(explícitas e implícitas), alguns princípios constitucionais que se voltam à garantia de
direitos fundamentais (capacidade contributiva, progressividade, seletividade, nãoconfisco) e as contribuições sociais, bem como as regras que se relacionem com a
atividade financeira do Estado em sentido estrito (finanças públicas), tais como as reservas

orçamentárias destinadas às despesas obrigatórias com educação e saúde, os fundos
constitucionais destinados a garantir tais direitos e o orçamento da seguridade social.

No plano infraconstitucional, serão estudados os mecanismos fiscais tendentes
a garantir o mínimo existencial, tais como as isenções fiscais, “exclusões” de base de
cálculo e problemas para a concretização de tal direito na tributação plurifásica. De outra
banda, serão analisadas as normas infraconstitucionais que regulamentem os gastos
tributários e financeiros do Estado na concretização desse direito fundamental, tais como
as leis orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por outro lado, as prestações financeiras de seguridade e assistência social
serão analisadas em um contexto da investigação de um possível “imposto de renda
negativo” no Brasil, instrumento adotado por alguns países, e que se insere totalmente na
proposta de estudo (direito tributário e direito financeiro como duas faces da mesma
moeda). Por tudo isso, pode-se afirmar que a presente tese terá o objetivo de responder às
seguintes indagações:

- Há um direito constitucional ao mínimo existencial e, por conseguinte, um dever do
Estado de garanti-lo? Esse direito se inter-relaciona, de alguma forma, com a atividade
financeira do Estado? De que maneira?

- Há espaço para uma (re)interpretação cognitiva das normas financeiras e tributárias, que
confira maior efetividade aos direitos fundamentais e dê espaço a uma releitura de alguns
institutos de forma coerente com a Constituição?

- Os instrumentos fiscais e financeiros postos à disposição do Estado são suficientes para
dar efetividade a esses direitos? Caso contrário, há um manejo insuficiente de tais
instrumentos por parte do Estado, ou é o caso de se pensar em uma ampla reforma
tributário-financeira?
A tese tratará de obter respostas a essas perguntas e apresentar, ao final, uma
visão crítica a respeito das visões tradicionais quanto aos institutos a serem analisados, a
partir da proposta de estudo do direito tributário e do direito financeiro que será
desenvolvido. Essa visão crítica, totalmente amparada no direito vigente, encontrará bases

no método utilizado para reinterpretar alguns dogmas assentados desses subdomínios do
direito, de modo coerente com a realidade brasileira e com os mandamentos presentes na
CF/88. Para tanto, o trabalho partirá de seis premissas absolutamente insuperáveis, muitas
delas já adotadas em obra anterior do Autor12 (seja como premissas propriamente ditas,
seja como conclusões do trabalho), que surtirão efeitos ao longo de todo o
desenvolvimento do trabalho, conforme o tópico seguinte.

1.3. Pressupostos metodológicos

(1) A Constituição Federal é um todo normativo que exige efetividade

A primeira premissa da presente tese é a de que a Constituição Federal não
encerra um conjunto de enunciados que possam ou devam ser lidos de forma isolada, não
devendo ser interpretada “em tiras”13, pois é um todo coeso de normas jurídicas que deve
atender aos fundamentos e objetivos fundamentais da república, bem como preservar os
direitos fundamentais e formatar o modelo do Estado brasileiro. Aqui se adotou
propositadamente a dualidade “enunciados” (textos) e “normas jurídicas”, na medida em
que a coesão normativa constitucional somente poderá ser alcançada na esfera
interpretativa (cognitiva) ou de concretização (aplicação), não na órbita meramente textual
(o “sistema constitucional” surge com a interpretação e a concretização do “texto
constitucional”).

Essa premissa guarda relação com o que se convencionou chamar de “princípio
da unidade da constituição”, segundo o qual a concretização da constituição deve ser feita
de modo a evitar contradições entre as suas normas, o que obriga o intérprete a considerar
a constituição na sua globalidade, procurando harmonizar os eventuais espaços de tensão
existentes entre os textos a serem concretizados, bem como considerar as normas
constitucionais não como textos isolados e dispersos, mas como preceitos integrados em
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Tributação no Estado Social e Democrático de Direito: finalidade, motivo e motivação das normas
tributárias. Dissertação de mestrado. São Paulo: PUC/SP, 2010.
13
Na feliz expressão de EROS GRAU. In Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 2ª
edição. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 40.

um sistema interno unitário de normas14. Guarda ainda relação com o princípio da máxima
efetividade, segundo o qual a um texto constitucional deve ser atribuído o sentido que mais
eficácia se lhe dê, sobretudo no tocante a direitos fundamentais15.

Ao defender o dever do Estado de dar efetividade a todos os comandos da
Constituição Federal16, não quer isso dizer que bastará ao poder público exercer
formalmente todas as competências previstas no texto constitucional. A efetividade que se
quer ver concretizada exige coerência no exercício de tais competências, justamente para
que os objetivos republicanos sejam alcançados. Nesse prisma, se há uma necessidade
iminente de recursos extraordinários, deve o Estado servir-se de suas competências
tributárias para aumentar a arrecadação, além de esforçar-se para extirpar gastos
desnecessários e desvios de recursos públicos. Por outro lado, se há uma situação de
agravamento da violência urbana, deve o Estado servir-se de sua competência para policiar
os cidadãos de forma mais efetiva, com o aumento (sobretudo qualitativo) do aparato
policial.

Além disso, a premissa é a de que na CF/88 não existem enunciados inúteis,
pois todos devem ser concretizados pelo Estado e pelos cidadãos em alguma medida,
conferindo-se ao texto constitucional o maior grau de efetividade possível. A ideia é que a
Constituição não seja um instrumento que garanta direitos de modo meramente
simbólico17, ou seja, que garanta direitos meramente no âmbito jurídico/abstrato, mas que
seus comandos sejam efetivamente cumpridos/verificados no plano real/concreto.

Aqui também ganham relevo as noções de “eficácia” e “efetividade” das
normas constitucionais, que não devem ser entendidos como termos sinônimos18. TERCIO

14

Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª edição, 6ª
reimpressão. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 1223-1224.
15
Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Op. Cit., p. 1224.
16
Inclusive o dever de legislar, em caso de enunciados que não sejam autoaplicáveis e/ou necessitem maior
densificação.
17
Na acepção de “constitucionalismo simbólico” adotada por MARCELO NEVES. In A constitucionalização
simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, passim.
18
JOSÉ AFONSO DA SILVA atribui aos dois termos o mesmo conceito, ao entender que, tratando-se de
normas jurídicas, a eficácia social corresponde à efetividade, pois o produto final objetivado pela norma se
consubstancia no controle social que ela pretende, enquanto que a eficácia jurídica corresponde apenas à
possibilidade de que isto venha a ocorrer. Verifica-se, portanto, que para o autor a eficácia social é sinônimo
de efetividade da norma. In Aplicabilidade das normas constitucionais. 3ª edição, revista, ampliada e
atualizada. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 66.

SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR19 admite certa distinção entre eficácia e efetividade, ao
discorrer sobre as funções da eficácia no plano da realização normativa (funções
eficaciais). O ilustre Professor, nesse contexto, classifica as funções eficaciais em (i)
função de bloqueio, quando a norma visa coibir determinados comportamentos; (ii) função
de programa, quando a norma visa atingir determinada finalidade; e (iii) função de
resguardo, quando a norma visa assegurar uma conduta determinada.

É claro que a finalidade imediata de uma norma jurídica é o seu cumprimento
pelo destinatário, o que lhe confere eficácia social. No entanto, as normas jurídicas
também podem apresentar fins mediatos, que não necessariamente encontram-se
explicitados no texto normativo, já que resultam de sua leitura com outros enunciados, de
mesma ou superior hierarquia (mesmo nível legal ou interpretação conforme ou em
conjunto com a Constituição). Nesse caso, além de um programa condicional, formado
pelo esquema lógico “se... então”, a norma apresenta também um programa finalístico, ou
a função de programa a que alude TERCIO.
Também MARCELO NEVES20 trabalha com a distinção entre “eficácia
social” e “efetividade”. Para o ilustre autor, a “eficácia social” corresponde à conformidade
dos comportamentos aos conteúdos normativos, ao passo que a “efetividade” equivaleria à
concretização da finalidade que orientou a atividade legislativa, o que se assemelha à
“função de programa” apresentada por TERCIO. EROS GRAU21 também reconhece a
dessemelhança entre os dois fenômenos e atribui importância à efetividade, embora adote
nomenclatura ligeiramente diversa, e entende que nem sempre os fins almejados por um
dado enunciado estarão neles explicitados, podendo ser encontrados (os fins) nas chamadas
“normas-objetivo”, das quais são exemplos claros os objetivos fundamentais da república.
19

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 5ª
edição. São Paulo: Atlas, 2007, p. 201. Em semelhante sentido: DINIZ, Maria Helena. In FERRAZ JÚNIOR,
TERCIO Sampaio; DINIZ, Maria Helena; GEORGAKILAS, Ritinha A. Stevenson. Constituição de 1988 –
legitimidade, vigência e eficácia, supremacia. São Paulo: Atlas, 1989, pp. 74-75.
20
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. Op. Cit., pp. 47-48.
21
“Segundo Antoine Jeammaud a efetividade de uma norma se refere à relação de conformidade (ou, pelo
menos, de não contrariedade), com ela, das situações ou comportamentos que se realizam no seu âmbito de
abrangência. O conceito de eficácia, por outro lado, sugere uma necessária referência aos fins perseguidos
pela autoridade legisladora - autoridade normativa, direi eu. Coincidem os conceitos de efetividade e de
eficácia social. Já a eficácia, neste novo sentido atribuído ao vocábulo, designa o modo de apreciação das
conseqüências das normas jurídicas e de sua adequação aos fins por elas visados. Eficácia, então, implica
realização efetiva dos resultados buscados pela norma. Esses resultados - fins - aliás, podem ser explicitados
em outras normas, as normas-objetivo. In GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1998. 12ª
edição. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 323-324. Itálicos originais.

Por conta disso, no processo de concretização de alguns enunciados
constitucionais pelo intérprete, mediante a utilização de outros enunciados constitucionais
ou legais, muitas vezes o programa finalístico virá não da interpretação do enunciado de
maior densidade, mas justamente daquele mais abstrato, como ocorre com as regras que
estabelecem imunidades tributárias e os valores (normativos) que lhes são correspondentes,
de alta carga axiológico-finalística. Assim também os princípios e objetivos fundamentais
da república, que, por não corresponderem a “regras de conduta”, tecnicamente não podem
ter sua “eficácia social” avaliada, mas apenas sua efetividade. Um exemplo disso, em sede
infraconstitucional, é o de norma que atribui pena de multa ao sujeito que promove
queimadas, ou ainda que conceda benefício fiscal ao sujeito que mantiver plantas nativas
em determinada área de sua propriedade. Nos dois casos, os programas condicionais são
compostos pelas hipóteses (promover queimadas e manter plantas nativas) e consequentes
das normas (aplicação de multa e concessão de benefício fiscal), ligados deonticamente por
imputação legal. Entretanto, o programa finalístico resulta de enunciado constitucional de
menor densidade, que exige a preservação do meio-ambiente.

(2) Não há hierarquia formal entre enunciados constitucionais, mas distintos graus de
eficácia e funções (de acordo com a CF/88)

A segunda premissa do presente trabalho é a de que não existe hierarquia
formal entre enunciados constitucionais, na medida em que todos deverão ser
concretizados pelos seus destinatários. Não se trata, evidentemente, da análise de eventual
hierarquia entre as normas constitucionais originárias e aquelas produzidas pelo
constituinte derivado, que serão limitadas pelos termos do artigo 60, § 4º da CF/8822, que
encerra as chamadas “cláusulas pétreas” constitucionais (tais como os direitos e garantias
individuais). Mais do que uma “hierarquia”, as cláusulas pétreas impõem ao constituinte
derivado limites de alteração do Texto Constitucional, como proteção a valores a serem
preservados de forma perene, ou até que se renove por completo a constituição brasileira.
22

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

Não se negará a existência de enunciados que influenciam de maneira
determinante a interpretação de outros, tendo em vista sua posição como verdadeiros
princípios fundantes da ordem constitucional, como o são os princípios fundamentais da
república (Título I da CF/88), que devem ser considerados em todo o processo de
interpretação de enunciados no sistema jurídico brasileiro, seja de textos constitucionais ou
não, ou ainda dos objetivos fundamentais do artigo 3º, que traçam finalidades objetivas a
serem alcançadas pela república brasileira. Aliás, essa será a tônica do trabalho: todo o
processo de concretização dos enunciados constitucionais, em alguma medida, deverá ser
influenciado por tais dispositivos, que encerram o núcleo essencial (“fundamentos” e
“objetivos”) da república brasileira. Além disso, alguns enunciados terão maior
repercussão na interpretação constitucional devido à sua função dentro do (con)texto
constitucional, não propriamente em função de sua hierarquia (análise funcional). Em
outros casos, como ocorre com os direitos fundamentais, é a própria Constituição que
exige atenção especial do legislador em sua efetivação, em decorrência da dicção expressa
do art. 5º, § 1º da CF/88.

Com efeito, tendo em vista que o direito deve ser aplicado aos casos concretos,
e que o processo de interpretação (construção da norma jurídica diante do caso) se dá
sempre a partir dos textos, em um processo de dação de sentido que deve refutar os
idealismos, representacionalismos e pré-concepções23, a tese partirá da premissa de que a
norma jurídica aplicável ao caso concreto deverá ser construída a partir de todos os textos
vigentes, de acordo com os pressupostos metodológicos aplicáveis no presente trabalho
(vide premissa n.º 6). Nesse processo, admitir-se-á a interpretação sistemática (não isolada)
de textos de maior densidade com aqueles de menor densidade que com eles sejam
diretamente referíveis, dentro de um processo de densificação de enunciados de grande
porosidade, tais como os princípios e objetivos fundamentais da república.

Não que com isso se queira, ainda, negar a necessidade de o intérprete,
eventualmente, necessitar efetuar uma “ponderação de valores” na análise de um
determinado caso concreto. O que não se admitirá na tese é que essa ponderação seja pré23

Para uma leitura sobre a interpretação jurídica refutando os métodos representacionalistas tradicionais, vide
ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da norma tributária. Op. Cit., pp. 121 e ss.; STRECK,
Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 6ª
edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, pp. 65 e ss.

concebida, ou seja, ocorra em uma visão ideal do direito totalmente desprendida da
realidade, com base em concepções moralistas que visam simplesmente ignorar o direito
positivo e as concepções positivistas24.

(3) “Princípios” e “regras” constitucionais serão tratados da mesma forma: são normas
cujo grau de abstração (densidade) pode ser distinto, não sua hierarquia

Como decorrência da premissa anterior, o presente trabalho refutará posturas
teóricas que reconhecem certa preponderância de “regras” sobre “princípios”, que dispam
os últimos de efetivo caráter normativo, bem como aquelas que se baseiem exclusivamente
nos últimos (como é o caso de algumas correntes que se autointitulam “pós-positivistas”25).
Aqui não se aceitarão as concepções de “tudo ou nada” ou a condição dos princípios como
meros enunciados programáticos, pois no plano lógico-sintático tais enunciados podem
apresentar a mesma estrutura lógica das regras (hipótese e consequente)26, influenciando
também a interpretação/aplicação dos enunciados de maior densidade. A diferença entre
ambos, como bem aponta DIMITRI DIMOULIS27, é meramente quantitativa, não
qualitativa: as regras apresentam grau de concretude (densidade) maior do que os
princípios, dotados de maior “porosidade”, o que confere ao intérprete mais possibilidades
(discricionariedade) para concretizá-los. Além disso, a alta porosidade torna os princípios
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Para uma análise detida da separação entre direito e moral, vide DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico:
introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006, pp.
167-208.
25
Para uma visão crítica de tais correntes, vide DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico. Op. Cit., pp. 4564.
26
Em semelhante sentido, PAULO DE BARROS CARVALHO assevera que “cada ‘princípio’, seja ele um
simples termo ou um enunciado mais complexo, é sempre susceptível de expressão em forma proposicional,
descritiva ou prescritiva.” “A ‘dignidade da pessoa humana’ na ordem jurídica brasileira”. In MIRANDA,
Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Tratado luso-brasileiro da dignidade humana. 2ª edição.
São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 1140.
27
DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico. Op. Cit., p. 61. Prossegue o Autor: “A análise das normas
jurídicas sob a ótica de sua densidade normativa vislumbra diferenças no grau de concretude e indica que os
responsáveis pela concretização do direito possuem maior discricionariedade quando aplicam normas
abstratas e vagas, como são tipicamente os denominados princípios. Os princípios são abstratos e vagos, isto
é, mais abstratos e vagos do que muitas outras normas, e possuem finalidades programáticas: estabelecem
metas sem especificar os meios e os procedimentos que permitem alcançar as metas, nem as sanções cabíveis
em caso de omissão das autoridades competentes. Isso nos leva a rejeitar a tese da superioridade dos
princípios em relação às regras, assim como a tese, segundo a qual a forma de aplicação dos princípios em
casos concretos é diferente da forma de aplicação das regras. A única diferença é quantitativa e consiste na
maior discricionariedade do aplicador que deve, porém, respeitar sempre as concretizações dos princípios
realizadas pelo legislador”. In DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico. Op. Cit., pp. 61-62. A tese
concorda em parte com essa assertiva, pois a regra que concretize o princípio de forma a não respeitar seu
conteúdo deverá ser desprezada pelo aplicador do direito, por inconstitucionalidade. A discricionariedade do
legislador de densificar um princípio, portanto, nunca será ilimitada.

comandos com menor eficácia técnica28, já que necessitam de outros para que sejam
concretizados.

Aliás, a própria separação estanque de “regras” e “princípios” não será levada
em consideração, pois o que importa é o grau de densidade da norma em análise e sua
função dentro do sistema constitucional brasileiro, o que pautará a análise tanto dos
enunciados constitucionais quanto infraconstitucionais.

É claro que o presente trabalho não ignorará a existência mesma dos
“princípios”, até porque a própria Constituição Federal assim se refere a diversos
enunciados, tais como aqueles arrolados no já citado Título I (“Dos princípios
fundamentais”). A eles será dada a devida importância axiológica na formação e
conformação do sistema jurídico brasileiro, mas sempre com função normativa, até porque
não há como negar que a CF/88 adotou princípios político-constitucionais que explicitam
as valorações políticas fundamentais do Constituinte, de cunho eminentemente interventor,
com o intuito de atingir os fundamentos e os princípios fundamentais da Carta. Conforme
salienta GILBERTO BERCOVICI29, “os princípios fundamentais são diretamente
aplicáveis, funcionando como critério essencial de interpretação e de integração, dando
unidade e coerência a todo o sistema constitucional”, pois “configuram o núcleo irredutível
da Constituição, que não pode ter suas normas interpretadas isoladamente, como se fossem
artigos meramente justapostos.” Por tal razão, receberão eles toda a importância na análise
das questões propostas na presente tese, sempre em harmonia com os demais enunciados
constitucionais.

Além disso, por voltar-se parcialmente à análise do direito tributário, em que
há uma doutrina consolidada que aponta a existência de diversos princípios na Constituição
Federal independentemente de veicularem valores (ex.: capacidade contributiva), limites
objetivos (ex.: anterioridade) ou apenas técnicas de tributação (ex.: não-cumulatividade),
inclusive com a recepção dos Tribunais brasileiros, a tese vez ou outro mencionará alguns
“princípios” que, dependendo da corrente adotada, mais se aproximam de “regras”, dada a
sua alta densidade normativa. Essas menções, contudo, não espelharão qualquer posição
28

Na acepção correta de PAULO DE BARROS CARVALHO. In Direito tributário, linguagem e método.
São Paulo : Noeses, 2008, pp. 413-414.
29
“A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso brasileiro”. In Revista de
Informação Legislativa n.º 142, 1999, pp. 45-46.

axiológica do Autor quanto ao enunciado em análise, já que o que mais importa, para sua
aplicação, é a sua função dentro do sistema constitucional e grau de densidade.

Ademais, embora a priori não se reconheça quaisquer graus de hierarquia entre
as normas constitucionais, não se ignorará manifestações da própria Constituição quanto à
amplitude de seus enunciados. Assim, é dever reconhecer-se, por exemplo, o grau de
imutabilidade das cláusulas pétreas, conforme o artigo 60, § 4º da CF/88, ou ainda a já
citada exigência de aplicabilidade imediata das normas definidores de direitos e garantias
fundamentais, reclamada pelo § 1º do artigo 5º (vide considerações sobre esse dispositivo
no terceiro capítulo da presente tese).

(4) Alguns enunciados constitucionais necessitam de maior densificação do que outros
(e muitos densificam outros enunciados da própria CF/88)

A tese também partirá da premissa de que, embora todos os enunciados
constitucionais devam ter o mesmo grau de eficácia, os enunciados de maior porosidade
necessitam de maior densificação30 do que outros, de modo a permitir que possam dotar-se
de efetividade. DIMITRI DIMOULIS31 define a densidade normativa como “critério
quantitativo que permite classificar as disposições jurídicas de acordo com seu grau de
concretude (porosidade, abertura). Quanto maior for o número de interpretações
divergentes que podem ser sustentadas em relação a determinado texto normativo, menor
será sua densidade normativa (e vice-versa)”.

30

Sobre a densificação e concretização de normas constitucionais, além das obras citadas ao longo deste
tópico, vide: BATISTA, Roberto Carlos. “A interpretação constitucional como concretização”. In Revista da
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios n.º 10, julhodezembro/1997, pp. 53-68; FIGUEIREDO, Sylvia Marlene de Castro. “A interpretação constitucional como
‘concretização’ ou método hermenêutico concretizante”. In Revista de direito constitucional e internacional
n.º 46, janeiro-março/2004, pp. 117-135; JESUS, Noel Antonio Tavares de. “O processo de concretização
constitucional: limites e possibilidades”. In Revista Forense n.º 374, julho-agosto/2004, pp. 201-215;
MARTIGNANO, Gisella. “A concretização da norma por meio de topoi: possibilidade ou incongruência. In
Revista de direito constitucional e internacional n.º 67, abril-junho/2009, pp.107-124; MORO, Sergio
Fernando. “Concretização da Constituição, função legislativa, função administrativa e função jurisdicional”.
In Revista Trimestral de Direito Público n.º 21/1998, pp. 46-57; SILVA, Kelly Susane Alflen da.
“Hermenêutica jurídica estruturante e concretização constitucional”. In Lex – Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal n.º 383, novembro de 2010, pp. 5-76; SOUZA FLHO, Luciano Marinho de Barros e. “O
papel da magistratura na densificação do ordenamento jurídico: a realização de direitos pela concretização de
princípios constitucionais”. In Fórum Administrativo – Direito Público n.º 99. Belo Horizonte : Fórum, maio
de 2009, pp. 14-26.
31
In Positivismo jurídico. Op. Cit., p. 275.

CANOTILHO32 trabalha com conceitos semelhantes. Para o ilustre
constitucionalista luso, “a concretização seria a ‘densificação’, ou ‘processo de
densificação’ de normas ou regras de grande ‘abertura’ – princípios, normas
constitucionais, cláusulas legais indeterminadas – de forma a possibilitar a solução de um
problema”. Em outro texto, CANOTILHO33 assim se manifesta:

“Concretizar a constituição traduz-se, fundamentalmente,
no processo de densificação de regras e princípios
constitucionais. A concretização das normas constitucionais
implica um processo que vai do texto da norma (do seu
enunciado) para uma norma concreta – norma jurídica – que,
por sua vez, será apenas um resultado intermédio, pois só
com a descoberta da norma de decisão para a solução dos
casos jurídico-constitucionais teremos o resultado final da
concretização. Esta ‘concretização normativa’ é, pois, um
trabalho técnico-jurídico; é, no fundo, o lado ‘técnico’ do
procedimento
estruturante
da
normatividade.
A
concretização, como se vê, não é igual à interpretação do
texto da norma; é, sim, a construção de uma norma jurídica”.
(negritos e itálicos originais).
Sendo assim, o processo de densificação é o processo de dação de sentido que
permite aplicar o direito a um caso concreto34, ou seja, que termina na construção da norma
de decisão, de modo a reduzir a alta porosidade (baixa densidade) do texto a ser
concretizado. Nas palavras de CANOTILHO35:

“Densificar uma norma significa preencher, complementar
e precisar o espaço normativo de um preceito constitucional,
especialmente carecido de concretização, a fim de tornar
possível a solução, por esse preceito, dos problemas
concretos.
As tarefas de concretização e de densificação das normas
andam, pois, associadas: densifica-se um espaço normativo
32

In Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a compreensão das normas
constitucionais programáticas. Coimbra : Coimbra, 1982, pp. 321-322.
33
In Direito constitucional e teoria da constituição. Op. Cit., p. 1201.
34
“A aplicação, no sentido aqui adotado, representa a última ‘fase’ (em sentido didático) do processo de
concretização – a efetiva e derradeira produção da norma de decisão, pela autoridade competente, conforme
as fontes reconhecidas e autorizadas a atuar o Direito positivo (interpretado e finalmente concretizado). É o
sentido estrito de aplicação. (...) A aplicação é o ‘momento’ em que se atribui, ao problema concreto, uma
decisão oficial dotada de normatividade. Nesse sentido, a aplicação, como aqui trabalhada, há de ser apenas
aquela realizada pelos órgãos estatais competentes para construir as normas individuais, normas de decisão”.
In TAVARES, André Ramos. “A teoria da concretização constitucional”. In Revista Brasileira de Estudos
Constitucionais. Belo Horizonte : Fórum, julho/setembro de 2008, pp. 21-22.
35
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Op. Cit., p. 1201.

(= preenche-se uma norma) para tornar possível a sua
concretização e a consequente aplicação a um caso concreto”
(negritos originais).
Com efeito, a Constituição é dotada de enunciados de alta porosidade, como é
o caso dos chamados princípios constitucionais, enunciados de maior grau de objetividade,
como é o caso das regras que definem competências, e ainda de textos de alta densidade,
como é o caso da definição da capital do país e da idade mínima para candidatar-se ao
cargo de Presidente da República. No entanto, tratando-se de um todo normativo coeso
(Premissa n.º 1), percebe-se claramente que muitos enunciados refletem a densificação de
outros de maior porosidade, de modo a permitir sua concretização. É dizer, sem prejuízo de
sua própria densificação e concretização para aplicação em casos concretos (ou, melhor
dizendo, processo cognitivo de interpretação do texto isoladamente36), existem enunciados
que densificam outros, facilitando, assim, a sua aplicação. Nesse contexto, mais uma vez
convém recorrer à lição de CANOTILHO37:

“Num Estado de direito democrático, o trabalho metódico de
concretização é um trabalho normativamente orientado.
Como corolários subjacentes a esta postura metodológica
assinalam-se os seguintes.
O jurista concretizador deve trabalhar a partir do texto da
norma, editado pelas entidades democráticas e juridicamente
legitimadas pela ordem constitucional. A norma de decisão,
que representa a medida de ordenação imediata e
concretamente aplicável a um problema, não é uma ‘grandeza
autônoma’, independente da norma jurídica, nem uma
‘decisão’ voluntarista do sujeito de concretização; deve, sim,
reconduzir-se sempre à norma jurídica geral. A distinção
positiva das funções concretizadoras destes vários agentes
depende, como é óbvio, da própria constituição, mas não raro
acontece que no plano constitucional se verifique a
convergência concretizadora de várias instâncias: (a) nível
primário de concretização: os princípios gerais e especiais,
bem como as normas da constituição que ‘densificam’ outros
princípios; (b) nível político-legislativo: a partir do texto da
norma constitucional, os órgãos legiferantes concretizam,
através de ‘decisões políticas’ com densidade normativa – os
actos legislativos -, os preceitos da constituição; (c) nível
36

FRIEDRICH MÜLLER afirma que o processo cognitivo de interpretação dos textos jurídicos é relevante,
mas é apenas um dado no processo de concretização normativa. In Métodos de trabalho do direito
constitucional. 3ª edição. Tradução de Peter Naumann. Rio de Janeiro : Renovar, 2005, p. 54. Para uma
precisa diferenciação entre concretização, interpretação e aplicação do direito, de todo subscrita no presente
trabalho, vide: TAVARES, André Ramos. “A teoria da concretização constitucional”. Op. Cit., pp. 15-30.
37
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Op. Cit., p. 1222.

executivo e jurisdicional: com base no texto da norma
constitucional e das subsequentes concretizações desta a nível
legislativo (também a nível regulamentar, estatutário),
desenvolve-se o trabalho concretizador, de forma a obter uma
norma de decisão solucionadora dos problemas concretos”
(itálicos originais, grifos nossos).
É justamente nessa perspectiva que se pautará a presente tese: o direito
fundamental ao mínimo existencial, que encontra raízes na dignidade da pessoa humana,
na cidadania, na igualdade material e nos objetivos fundamentais de construção de
sociedade livre, justa e solidária e erradicação da pobreza (ou seja, ele mesmo já é uma
densificação de tais direitos), densifica-se por intermédio de outros enunciados
constitucionais, tais como algumas imunidades tributárias e a regra de estipulação do
salário mínimo. Além disso, existem enunciados infraconstitucionais que colaboram com o
processo de densificação do mínimo vital, como é o caso das isenções de tributos sobre
bens de primeira necessidade, ou ainda da legislação que concede benefícios aos
hipossuficientes (programas de renda mínima).

A pouca densidade normativa ocorre, sobretudo, com as chamadas normas
principiológicas ou “programáticas”38. Para o que interessa à presente tese, os artigos 1º e
3º da CF/88 são exemplos de enunciados de baixíssima densidade, que necessitam de
outros enunciados, tanto em nível constitucional quanto em nível infraconstitucional, para
que alcancem alguma concretização. Como será visto ao longo da tese, os enunciados dos
artigos 1º e 3º da CF/88 traduzem fundamentos e fins do Estado brasileiro que deverão
irradiar seus efeitos sobre outros enunciados constitucionais e, em conjunto desses, sobre
os enunciados infraconstitucionais e até mesmo sobre normas de decisão (administrativa
e/ou judicial). Caso alguma regra infraconstitucional colida com tais finalidades, será o
caso de inconstitucionalidade39, pois a alta porosidade (baixa densidade) não significa total
liberdade de conformação (tais aspectos serão mais bem explorados quando da leitura do
dirigismo constitucional).

Por tudo isso, até mesmo como decorrência lógica da premissa n.º 1 desta tese,
os enunciados constitucionais insertos nos artigos 1º e 3º da CF/88 sofrem
concretização/densificação por outros enunciados constitucionais, bem como de
38
39

Essa classe de normas jurídicas será tratada oportunamente neste trabalho.
Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Op. Cit., p. 1172.

enunciados infraconstitucionais. É o caso da “dignidade da pessoa humana”, princípio de
baixa densidade, e o enunciado que prevê o salário mínimo, que lhe dá concretude. Outro
exemplo são as imunidades de impostos dos livros e dos templos de qualquer culto, que
densificam, respectivamente, o direito fundamental de acesso à cultura e à educação e o
direito fundamental à liberdade religiosa.

(5) CF/88 constituiu um Estado Social e Democrático de Direito no Brasil e é dirigente

A quinta premissa da presente tese é a de que a CF/88 constituiu um “Estado
Social e Democrático de Direito” no Brasil, bem como que se classifica como uma
“constituição dirigente”.

Com efeito, os objetivos e princípios fundamentais da Constituição de 1988,
bem como os direitos sociais e os princípios da ordem econômica nela encartados,
caracterizam o Estado Brasileiro como um Estado de Direito com fortes apelos social e
democrático. Embora a CF/88 declare que a República Federativa do Brasil é um “Estado
Democrático de Direito”40, não há como dissociar do arcabouço constitucional do Estado
brasileiro sua forte índole social, que chega a ser determinante na essência da CF/88, bem
como o extenso rol de direitos sociais que ela alberga, alçados à categoria de direitos
fundamentais (o que não ocorre em outras constituições, como a portuguesa e alemã).
Além disso, ao pensar que os cidadãos ainda não têm as mesmas oportunidades e boa parte
da população ainda vive em condições aquém da exigida dignidade humana, o que lhes
tolhe o gozo efetivo da democracia e da igualdade material.

Por essas razões, sem ignorar a expressa dicção constitucional ao consagrar a
República Federativa do Brasil como um “Estado Democrático de Direito”, urge adicionar
a esta fórmula o elemento social, para classificá-la como um Estado Social e Democrático
de Direito. Nem tanto pelo descrédito no Estado Democrático de Direito, ou ainda numa
tentativa de retomar a ideia negativa de Estado Social de Direito criticada por ELÍAS
DÍAZ41, mas sim para reconhecer que o Brasil ainda tem uma enorme agenda social a
40

Assim estabelece o caput do artigo 1º da CF/88: “A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”
(grifo nosso).
41
ELÍAS DÍAZ aponta a insuficiência do Estado Social de Direito e a necessidade de que este seja superado
pela forma mais evoluída e compreensiva denominada “Estado Democrático de Direito”, que, segundo ele,

cumprir, devidamente tratada ao longo do texto constitucional, que não permite que a
CF/88 seja posta ao lado de constituições de países desenvolvidos que, há tempos, já
superaram as dificuldades pelas quais o nosso país todavia atravessa.
Como muito bem realçado por HELENO TAVEIRA TÔRRES42, em seu
monumental trabalho sobre a segurança jurídica do sistema tributário, o mais importante
para tentar “definir” a natureza do Estado brasileiro é a leitura dos ditames da Constituição
Federal e os valores que ela alça à condição de finalidades precípuas de nossa República,
independentemente das inclinações dogmáticas ou até mesmo ideológicas de doutrinadores
(rejeição ao moralismo). Nesse ponto, devem ser afastadas as importações indevidas e
acríticas de doutrinas estrangeiras43 que bem examinaram as configurações estatais e
constitucionais dos países em que se encontram e nos momentos históricos
correspondentes, para isolar o fenômeno constitucional brasileiro, ainda que os aportes
comparados possam servir para a própria compreensão da natureza de nosso Estado.

Logo, não há como negar que na CF/88 os valores individualistas típicos do
liberalismo convivem com uma preocupação do bem-estar da coletividade, mediante a
inserção, no bojo da Carta, de princípios como a valorização do trabalho, a busca do pleno
emprego e a redução das desigualdades sociais e regionais, em contraponto à pura e
simples livre iniciativa vigente no Estado Liberal, conforme ensina PAULO
BONAVIDES44.

une o capitalismo como sistema de produção à consecução de um bem-estar social geral. A principal crítica
de DÍAZ ao Estado Social de Direito é a de que este modelo não se baseia em um movimento efetivamente
democrático, eis que é o resultado da imposição neocapitalista de alcance do bem-estar social. In DÍAZ,
Elías. Estado de Derecho y sociedad democrática. 7ª edição. Madrid : Cuadernos para el Diálogo, 1979, pp.
105-110.
42
TÔRRES, Heleno Taveira. Segurança jurídica do sistema constitucional tributário. Tese de Titularidade.
São Paulo: USP, 2009, pp. 211-212.
43
Crítica essa também apresentada por HELENO TAVEIRA TÔRRES. In TÔRRES, Heleno. Segurança
jurídica do sistema constitucional tributário. Op. Cit., pp. 206-207.
44
“A Constituição de 1988 é basicamente em muitas de suas dimensões essenciais uma Constituição do
Estado social. Portanto, os problemas constitucionais referentes a relações de poderes e exercício de direitos
subjetivos têm que ser examinados e resolvidos à luz dos conceitos derivados daquela modalidade de
ordenamento. Uma coisa é a Constituição do Estado liberal, outra a Constituição do Estado social. A primeira
é uma Constituição anti-governo e anti-Estado; a Segunda uma Constituição de valores refratários ao
individualismo no Direito e ao absolutismo no Poder.” In Curso de Direito Constitucional. 23ª edição. São
Paulo: Malheiros, 2008, p. 371. No mesmo sentido: ANDRADE, José Maria Arruda de. “A Constituição
brasileira e as considerações teleológicas na hermenêutica constitucional”. In SOUZA NETO, Cláudio
Pereira; SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gustavo (coord.). Vinte anos da Constituição Federal de
1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 324; MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 2ª
edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 43; GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1998. Op.
Cit., p. 47.

O conceito de Estado Social e Democrático de Direito não é conflitante com os
conceitos de Estado de Direito e de Estado Democrático, pois configura um contraponto ao
conceito de Estado Liberal que vingou até o início do Século XX. A ideia de Estado Social
e Democrático de Direito tende a superar o formalismo do Estado de Direito, que se
pautava pela defesa apenas dos interesses individuais, pois a função do Direito no Estado
de Direito social não é apenas negativa ou defensiva, mas positiva, pois deve assegurar
positivamente o desenvolvimento da personalidade, intervindo na vida social, econômica e
cultural45.

Além disso, como decorrência das cláusulas que exigem a intervenção do
Estado nas ordens econômica e social, não há dúvida de que a Constituição brasileira é
dirigente46, na medida em que os fundamentos e os fins definidos em seus artigos 1º e 3º
são os fundamentos e os fins da sociedade brasileira, que, não obstante as múltiplas
emendas ao texto constitucional original, permanecem intocados. No mesmo sentido,
GILBERTO BERCOVICI47 aponta que “a Constituição de 1988, ao exercer esta função
diretiva, fixando fins e objetivos para o Estado e para a sociedade, é classificada como uma
‘Constituição dirigente’”, pois define “fins e programas de ação futura no sentido de
melhoria das condições sociais e econômicas da população”48. A propósito, como bem
lembra JOSÉ MARIA ARRUDA DE ANDRADE49, a circunstância de a CF/88 ter
abraçado a cláusula do Estado Social torna-a uma constituição dirigente, tendo em vista a
valorização da solidariedade, do pleno emprego, do desenvolvimento nacional, da
minimização dos desequilíbrios regionais etc. Essa postura exige um olhar diferenciado na
concretização do direito, sobretudo nos subdomínios objeto da presente tese (direito
tributário e direito financeiro), que ainda contam com visões doutrinárias extremamente
formalistas e que invocam os direitos fundamentais em suas funções de bloqueio.

45

Cf. BERCOVICI, Gilberto. “A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso
brasileiro”. In Revista de Informação Legislativa, ano 36, n.º 142, 1999, p. 37.
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Canotilho e a constituição dirigente. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, s/p. Resenha do prefácio da 2ª
edição.
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Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 289.
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“A problemática da constituição dirigente”. Op. Cit., p. 36.
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“A Constituição brasileira e as considerações teleológicas na hermenêutica constitucional” . Op. Cit., p.
324.

(6) Positivismo jurídico exclusivo (PJE) será o fundamento teórico (com maior
aproximação da Teoria Estruturante do Direito de Friedrich Müller)

A sexta premissa do trabalho, de cunho eminentemente metodológico, é a de
que o ordenamento jurídico brasileiro será analisado de acordo com o chamado positivismo
jurídico excludente (PJE), com grande aproximação da Teoria Estruturante do Direito
desenvolvida por Friedrich Müller.
Com efeito, a Teoria Estruturante do Direito de FRIEDRICH MÜLLER50
aponta de forma criteriosa as relações entre ser e dever ser no percurso de concretização
dos enunciados constitucionais, em proposta metodológica que logra superar o formalismo
sem perder sua juridicidade. Essa análise parte da Constituição como estrutura normativa
para, a partir de seu texto, promover o processo de concretização do texto constitucional.

Em apertada síntese, a Teoria Estruturante do Direito prega que a norma
jurídica é composta do programa normativo, que é construído do ponto de vista
50

MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3ª edição. Tradução de Peter
Naumann. Rio de Janeiro: Renovar, 2005; ______________. O novo paradigma do direito: introdução à
teoria e metódica estruturantes do direito. Tradução de Peter Naumann. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007; ______________. Teoria Estruturante do direito. Vol. I. Tradução de Peter Naumann e Eurides
Avance de Souza. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. Ainda sobre a Teoria Estruturante do Direito,
vide: ADEODATO, João Maurício. “A concretização constitucional de Friedrich Müller”. In Revista da
ESMAPE vol. 2, n.º 3, pp. 233-232, jan./mar. 1997; ————————. Ética e retórica: para uma teoria da
dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002; ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da norma
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interpretativo mediante a assimilação de dados lingüísticos (dentre os quais o texto da lei),
e do âmbito normativo, formado pela parcela da realidade a que se refere o programa
normativo, construído pela intermediação lingüístico-jurídica de dados reais. O teor literal
serve à formulação do programa da norma, enquanto o âmbito da norma é sugerido como
um elemento co-constitutivo da prescrição jurídica51.

Segundo o método de MÜLLER, concretizar o direito significa produzir uma
norma jurídica, a partir do texto, a ser referenciada a um caso (abstrato) de conflito social,
que exige uma solução jurídica52. A concretização normativa, portanto, será o processo
efetivo de produção normativa, de adequação entre os textos e a realidade, que implica um
caminhar do texto da norma para a norma concreta (a norma jurídica)53. Nesse prisma,
convém apontar uma passagem da obra de MÜLLER54 em que o autor sintetiza os
elementos utilizados no processo de concretização:

“A concretização da norma introduz os seguintes elementos
no jogo:
a) elementos metodológicos ‘strictiore sensu’ (interpretações
gramatical, histórica, genética, sistemática e ‘teleológica’,
bem como princípios isolados da interpretação da
constituição);
b) elementos do âmbito da norma;
c) elementos dogmáticos;
d) elementos de teoria;
e) elementos de técnica de solução e
f) elementos de política do direito e política constitucional.
Os elementos listados em (a) e (b) bem como uma parte dos
listados em (c) são diretamente referidos a normas. O restante
dos elementos listados em (c), os elementos listados em (d),
(e) e (f) não são diretamente referidos a normas e nessa
medida estão restritos a funções auxiliares na concretização.
Uma análise mais precisa dos aspectos individuais,
especialmente das interpretações gramatical, histórica,
51
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genética, sistemática e ‘teleológica’, bem como dos
elementos do âmbito da norma, resulta em numerosas
compreensões da estrutura do processo da implementação
prática da norma, que vão além do positivismo legalista.”
A metódica estruturante permite o influxo de dados da realidade no processo de
concretização da norma jurídica, por intermédio da metódica estruturante descrita acima,
desde a primeira concepção leiga e rudimentar do “relato do caso”, até sua efetiva absorção
pela estrutura da norma jurídica formada no processo de concretização, alojando-se no
âmbito da norma. É evidente que o âmbito da norma não comporta, de forma bruta, o dado
da realidade, até mesmo porque esta é inalcançável. O que ocorrerá é a absorção da parcela
da realidade, juridicamente relevante, já filtrada no processo de concretização, sobretudo
pelo recíproco condicionamento de programa e âmbito normativos.

Portanto, alterações na realidade captadas (selecionadas) pelo âmbito
normativo, sempre com a referência do programa da norma construído a partir do texto
legislativo,

podem

promover alterações

no

próprio

processo

de interpretação

(concretização) do direito. Embora, em uma análise superficial, a teoria estruturante do
direito possa conduzir à conclusão de que se trata de uma teoria que atribui eficácia
normativa a fatos, trata-se de uma teoria eminentemente normativa, em que o extrato da
realidade, absorvido pelo âmbito normativo, compõe a própria estrutura da norma
concretizada. Vale dizer, do conjunto de fatos da realidade que haja de regular (âmbito
material), o programa normativo seleciona e valora apenas uma parcela (âmbito
normativo)55. O trabalho jurídico não se opera sobre as coisas em si, mas sobre as
realidades sociais tais como elas devem ser apreendidas (linguisticamente) à luz dos textos
normativos56. Além disso, o texto será sempre o limite da atividade de concretização.

Além disso, a presente tese se inclinará pela adoção do que se convencionou
chamar de positivismo jurídico excludente (PJE), no qual os valores morais não são
considerados como integrantes do sistema jurídico. Nesse contexto, não será admitida a
inaplicação de enunciado constitucional em razão de “bloqueio” por valor considerado
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“superior” prima facie, ou ainda em função de “ponderação de valores” pré-concebida57,
de cunho eminentemente moralista58.

Com efeito, a tese não adotará quaisquer concepções moralistas na
identificação do direito positivo59, o que se convencionou chamar de positivo jurídico
inclusivo (PJI), que defende que alguns sistemas adotam critérios morais para o
reconhecimento da juridicidade, incorporando a moral no direito em vigor, de acordo com
as definições apresentadas por DIMITRI DIMOULIS60. Aqui se trabalhará, pelo contrário,
com uma concepção de positivismo jurídico exclusivo (PJE), segundo o qual a moral não
pode servir em nenhuma hipótese como critério de identificação do direito positivo
(reconhecimento de sua validade e realização de sua interpretação).

Nesse prisma, verifica-se que os autores que defendem o positivismo jurídico
inclusivo, de origem anglo-saxônica, e que baseiam grande parte das obras nacionais que
seguem essa corrente, trabalham em um sistema jurídico com base no Commom Law, no
qual faz muito mais sentido a invocação de preceitos morais do que em um sistema
baseado no Civil Law, como é o caso do sistema jurídico brasileiro61, cuja Constituição já
incorpora diversos valores. Tampouco invocar fundamentos, objetivos e princípios
constitucionais na análise das demais normas do sistema jurídico acarreta qualquer
57
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consideração moral do direito positivo, pois tais fundamentos, objetivos e princípios foram
incorporados à ordem jurídica em função da vontade do constituinte em positivá-los, não
em função de exortações morais quaisquer. A esse respeito, convém mencionar a lição de
DIMITRI DIMOULIS62:

“Está correto afirmar, v.g., que o art. 3º da CF brasileira
introduz no ordenamento jurídico nacional imperativos
morais, estabelecendo como objetivo ‘o bem-estar de todos’.
Mas isso não influencia a validade e a interpretação da norma
que é vinculante porque corresponde à vontade do poder
constituinte – da mesma forma como valeria uma norma de
absoluta concretude que estabeleceria um valor monetário
mínimo que todos deveriam receber para garantir o seu bemestar. A forte carga valorativo-moral do art. 3º se explica pela
vontade do poder constituinte e não por uma suposta
relevância jurídica da moral.”
Outra questão refere-se à relação entre direito e política, que é inegável em
certa medida, quando se considera que a produção de normas jurídicas depende,
necessariamente, de decisões (políticas) de indivíduos63. Há, portanto, uma conexão
genética entre direito e política64, o que não significa, no entanto, que o aplicador do
direito deva utilizar, em sua atuação, considerações políticas que discrepem daquelas
adotadas pelo criador das normas65, sobretudo as normas constitucionais que traçam
objetivos e programas. No fim das contas, a ação política (genética) de criar normas
jurídicas sempre deverá se pautar pelas finalidades determinadas pelo legislador, o que
torna a ação política uma ação também jurídica, mantendo-se todo o trabalho de
concretização constitucional dentro da esfera do direito66. Vale lembrar que a própria
adesão da presente tese à corrente que rejeita o representacionalismo na interpretação
jurídica, em prol de uma atividade concretizadora que não se conforma com a mera
subsunção, por si só, já rompe a barreira entre política e direito67, eis que o agente
aplicador do direito assume papel de extrema relevância no processo de criação do direito,
que não deixa de ser político (como o é o processo de concretização).
62
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Essas são, em linhas gerais, as premissas fundamentais e principais ideais a
serem desenvolvidas na presente tese. Evidentemente, por se tratar de um capítulo
introdutório e de fixação de premissas, não é a pretensão do Autor discorrer de forma
definitiva sobre cada tema abordado, até mesmo porque cada um deles já poderia, por si,
ser objeto de outras teses. Sempre que necessário e oportuno, o presente trabalho retomará
tais ideias, ao enfrentar as questões propostas pelo presente trabalho.

6. CONCLUSÃO
Na presente tese pretendeu-se demonstrar que os direitos fundamentais
inerentes ao mínimo existencial, que, para fins deste trabalho, coincidem com as rubricas
dispostas na cláusula constitucional do salário-mínimo, devem ser efetivados pelo Estado,
em homenagem ao § 1º do art. 5º da CF/88, afastando-se posturas jusnaturalistas que
invoquem circunstâncias estranhas ao texto constitucional para bloqueá-los. O dirigismo da
CF/88 exige essa postura, sobretudo pelo subdesenvolvimento ainda presente na realidade
brasileira, que não deve ser comparada com a de outros países. Apenas com a efetiva
garantia de tais direitos se poderá falar em alteração das estruturas sociais brasileiras, que
ainda revelam as marcas do colonialismo.

Demonstrou-se ainda que existem instrumentos fiscais e financeiros aptos a
efetivar esses direitos, sobretudo no tocante à seguridade social e à educação. Esses
instrumentos são elencados a partir da CF/88, todos eles sofrendo a influência dos direitos
fundamentais e, consequentemente, da cláusula do mínimo existencial. Entretanto, o
manejo desses instrumentos pelo Estado brasileiro é absolutamente inadequado, dando azo
a uma série de inconstitucionalidades, tanto por violação às regras que densificam direitos
sociais, quanto aos direitos fundamentais em si.

Do lado da receita, a seletividade dos impostos sobre o consumo (ICMS e IPI),
de acordo com a essencialidade dos produtos/mercadorias, é praticamente inexistente,
sobretudo no tocante ao tributo estadual, o que torna o sistema altamente regressivo. Nem
mesmo as amarras relacionadas à instituição de isenções de ICMS, apresentadas pela Lei
de Responsabilidade Fiscal e pela Lei Complementar n.º 24/75 (unanimidade), impedem
esse procedimento, pois essas limitações se aplicam apenas a incentivos fiscais em sentido
lato (normas indutoras), dentre os quais não se localizam as medidas de equalização
(densificação da intributabilidade do mínimo existencial).

Ainda do lado da receita, percebe-se um sistema deficitário na legislação do
imposto de renda, cuja base de exclusões não condiz com os custos com educação,
alimentação, moradia, vestuário etc. arcados pelos contribuintes, bem como pela tímida e

inoperante progressividade aplicada, cujo teto nominal atinge apenas assalariados, o que o
torna um imposto sobre salários, não sobre a renda.

Do lado da despesa, vê-se uma grande violação à CF/88 na tredestinação da
receita das contribuições para a seguridade social, tanto no tocante à DRU quanto às
dotações consignadas com evidente desvio de finalidade, o que torna uma grande falácia o
famigerado “déficit” da previdência social, materialmente inexistente.

Por tudo isso, os argumentos sobre a falta de recursos para o cumprimento dos
objetivos republicanos, inclusive a chamada “reserva do possível” (independentemente do
sentido que se lhe tenha dado no Brasil), não são convincentes para que o Estado negue o
acesso a tais direitos. Isso porque a falta de recursos para a efetivação de direitos
fundamentais somente ocorre porque o Estado falha no manejo dos instrumentos
tributários e financeiros postos à sua disposição, como restou demonstrado. Em um país de
DRUs, de sistema tributário incoerente e de tredestinações “legais” de recursos destinados
à seguridade social (e também à educação), não deveria haver espaço para ser invocada a
“reserva do possível”, pois ela é fruto da própria imperícia do Estado ao desempenhar sua
atividade financeira (que é atividade-meio!), razão pela qual há uma verdadeira “reserva da
torpeza”.

Nesse prisma, o problema é mais profundo do que discutir-se o que deve ou
não se sujeitar à escassez de recursos. Deve ser feita uma reflexão estrutural da atividade
financeira do Estado, promovendo uma releitura integrada dos instrumentos fiscais e
financeiros que prestigie a unidade da Constituição, permitindo-se, com isso, ao menos
minimizar o quadro negativo atual.

Essa foi a finalidade desta tese, que procurou apresentar uma análise jurídica
crítica da atividade financeira do Estado, a partir do uso de um instrumental metodológico
próprio e inovador. Essa análise crítica prestigia a unidade da Constituição, em detrimento
dos estudos cindidos de cada instituto do direito tributário, e rejeita a insistente visão do
orçamento como mera peça formal sem qualquer comunicação com a Constituição Federal.

Ainda que não tenha sido objeto do trabalho tratar dos mecanismos para a
correção dessa situação, toca ao Poder Judiciário, principalmente ao Supremo Tribunal

Federal, corrigir essas distorções, desde que provocado pelos sujeitos e meios aptos a tanto.
Não se trata de judicialização de direitos sociais ou interferência do judiciário na esfera de
competência dos poderes legislativo e executivo, mas apenas da proteção e efetivação da
Constituição Federal.
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