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Equipe Direito Diário tem a honra de apresentar a 2ª Edição da Revista Direito Diário,
uma publicação acadêmica com periodicidade semestral, criada para expandir e
difundir conhecimento jurídico.

O Direito Diário, criado em 2015, é um portal jurídico virtual que tem como objetivo a
disseminação de informações e conhecimentos jurídicos. Por meio de variados tipos textuais,
a Equipe Direito Diário traz constantemente notícias, artigos de opinião, artigos científicos e
dicas sobre as principais temáticas do mundo Jurídico.

Por intermédio da plataforma virtual, deparou-se com a democratização do acesso ao
conhecimento, sendo possível abranger as diversas áreas jurídicas, conforme o interesse de
cada colaborador.

O Direito é o meio pelo qual o Estado organiza a sociedade, então, entendemos por
bem desenvolver uma ferramenta online na qual fosse possível inserir pessoas, dos mais
variados contextos sociais, na realidade jurídico-social brasileira. Outro ponto que
impulsionou o nascimento do Direito Diário foi o desafio constante de se manter bem
informado sobre os principais acontecimentos jurídicos.

Em face de tais percepções, temos então uma revista virtual que contempla não só
aplicadores do Direito (advogados, juízes, delegados, promotores, alunos etc.), como também
o público em geral; produzindo textos com linguagem e informação que mescla o melhor
entre estas duas realidades. O propósito de fornecer informação para toda a comunidade,
incluindo leigos, foi a base da concepção do Direito Diário.

No intuito de ampliar os horizontes do projeto, é lançada a Revista Direito Diário. A
partir da publicação desse periódico jurídico, o Direito Diário avança mais um passo na
5

concretização do seu ideal: promover o desenvolvimento de ideias e a disseminação do
conteúdo jurídico, com mais seriedade e compromisso, a fim de contribuir para o crescimento
da sociedade e para o crescimento do próprio Direito como ciência.

O periódico publica artigos, resenhas e monografias (nacional ou internacionalmente)
com

as

mais

diversas

abordagens

teóricas

e

metodológicas,

incluindo

artigos

transdisciplinares, de pesquisa aplicada ou que se enquadrem nos campos de pesquisa Direito
e Desenvolvimento (law & development), Direito e Sociedade (law & society), Direito e Meio
Ambiente (law & environment), e Direito e Economia (law & economics). Ademais, recebe
trabalhos sobre Direito nacional, internacional e global; Teoria, Sociologia, Filosofia e
História do Direito; e sobre ensino jurídico.

Também é possível ter acesso ao nosso conteúdo por intermédio do nosso endereço
eletrônico (direitodiario.com.br).

Boa leitura a todos e todas!
Bianca Gabriele Collaço1
Rafael Aguiar Nogueira e Franco2
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Bianca Gabriele Collaço
SUMÁRIO: 1 Introdução; 2 O direito como reflexo da sociedade; 3 O estudo interdisciplinar
do direito e da literatura; 3.1 Histórico Direito e Literatura: linguagem e interpretação; 3.2 As
relações do direito com a literatura; 4 Direito na literatura; 5 “O último dia de um
condenado”, o direito e a sociedade; 5.1 França e a pena capital na atualidade 6 Considerações
finais; 7 Referências.
RESUMO
Este artigo tem por escopo fazer um breve estudo sobre a temática do Direito e sua
interdisciplinaridade com a literatura. Dada a importância do assunto e da necessidade de
ampliar áreas de conhecimento, o Direito também faz sua conexão com outras searas de
pesquisa com o objetivo de fomentar discussões que abrangem temas literários e jurídicos,
chegando ao objetivo primordial que é a sociedade em si. Tendo isso em mente, será feita
uma abordagem generalizada sobre a interdisciplinaridade dos dois ramos encaminhando com
particular zelo ao debate sobre o livro “O último dia de um condenado”, obra do escritor
francês Victor Hugo, apreciando seus diversos aspectos sociais e jurídicos.
Palavras-chave: O último dia de um condenado. Direito e Literatura. Interdisciplinaridade.
ABSTRACT
This article has the purpose to make a brief study on the subject of law and its
interdisciplinarity with literature. Given the importance of the subject and the need to expand
areas of knowledge, the law also makes connection with other fields of research with the goal
of fostering discussions that cover literary and legal topics, reaching its primary objective
which is society itself. Keeping this in mind, it will be done a general approach on the
interdisciplinarity of those two branches, leading to the debate about the book "The last day of
a condemned," work of French writer Victor Hugo, appreciating its many social and legal
aspects.
Keywords: The last day of a condemned. Law and Literature. Interdisciplinarity.
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1 INTRODUÇÃO

Dentre as várias vertentes teóricas possíveis de se estudar no mundo jurídico, a
vertente Direito e Literatura é sem dúvida uma das mais intrigantes. Pode ser
apresentada, principalmente, sob a forma do “Direito na Literatura”, quando se refere ao
estudo jurídico de uma obra literária, analisando seus informes relacionados com a seara
jurídica e com a sociedade, e da “Literatura no Direito”, referindo-se a uma discussão teórica
em relação à semântica do texto legal.
No que tange especificamente à abordagem do “Direito na Literatura”, é possível
perceber as inúmeras problemáticas do Direito tratadas no campo literário. A ficção enquanto
fruto da imaginação e vivência dos escritores transparece as dificuldades da sociedade, as
quais cabe ao Direito sanar da melhor forma possível. Nesse sentido, o estudo do Direito pode
ser aplicado no âmbito literário, estabelecendo a interdisciplinaridade entre ambas as áreas de
estudo.
O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise sobre a temática Direito e
Literatura, áreas de pesquisa que, embora diferentes e estudadas separadas uma da outra, têm
muito em comum e muito que fornecer uma para a outra, especialmente quando o objeto de
estudo é a sociedade.
O Direito, que reflete a postura da sociedade quanto à justiça e direitos dos cidadãos, e
a Literatura, como reflexo dos anseios da sociedade por mudanças e inovações, muitas vezes
com relação à justiça e liberdade de expressão, dentre outros. Tendo em vista essa íntima
relação entre ambos com a sociedade, o liame existente entre os dois, essa análise visa focar
no estudo da obra “O último dia de um condenado”, do autor francês Victor Hugo, romance
que trata sobre a pena de morte e as execuções públicas. É uma temática importante para o
campo do Direito, que merece ser discutida, mesmo após tantos anos de sua publicação, em
1829.
Será feito um estudo do Direito e a literatura e sua interdisciplinaridade para depois
analisar a obra literária “O último dia de um condenado” buscando nela o Direito e sua
influência na seara jurídica.
Primeiramente, buscar-se-á a relação do Direito com a sociedade em que é inserido,
para depois fazer o liame do Direito e a Literatura, analisando motivações para a existência
desse campo de estudo. Tendo como base o pensamento de autores relevantes para a temática,
pretende-se elucidar o tema proposto, através de suas ideias e da evolução do pensamento
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jurídico-científico na área tratada.
Por fim, tratar-se-á do livro cerne desse estudo, “O último dia de um condenado”,
analisando sua relevância para a sociedade francesa da época, dado as circunstâncias em que
foi escrito, e, dessa forma, fazendo o liame entre literatura, sociedade e Direito, e como a
literatura pode influenciar a condição jurídica dentro de um contexto social.

2 O DIREITO COMO REFLEXO DA SOCIEDADE

Em um primeiro momento, é preciso discutir a própria relação do Direito com a
sociedade em que ele é aplicado, para então fazer o paralelo com a literatura.
O Direito funciona como base de uma sociedade. Esta o cria para que possa
estabelecer alicerces de justiça e segurança. A partir dessa perspectiva, a sociedade pode
conviver e se desenvolver. O Direito, porém, não promoveu por si só essa situação de bem
estar social. “A lei é fruto da vontade geral”, conforme o artigo 6º da Declaração de Direitos
do Homem e do Cidadão (FRANÇA, 1789), de forma que o Direito se torna mais o reflexo
dos anseios da sociedade do que um criador dos valores pelos quais preza o povo (NADER,
2004, p. 16-17).
O Direito, como expressão da vontade de uma sociedade, faz com que a Lei
transpareça os valores de cunho social. A sociedade tanto cria o Direito, como é palco de
atuação deste. O Direito existe em função da sociedade e deve adequar-se a ela, refletindo os
fatos sociais (NADER, 2004, p. 16-17).

3 ESTUDO INTERDISCIPLINAR DO DIREITO E DA LITERATURA

Elaborado um breve parecer a respeito das relações do Direito com a sociedade, cabe
nesse momento esclarecer o liame do Direito com a própria literatura. Decerto que esse estudo
não faz parte da linha ortodoxa do Direito. É uma abordagem diferente da comumente
desempenhada, de estudos ainda muito recentes, mas com amplo alcance e vasta interligação
com a seara jurídico-social.
Para Dworkin (2001, p. 217), a proposta é que há de se melhorar a compreensão do
Direito se comparar a interpretação jurídica com a de outros campos do conhecimento, com
especial atenção à literatura. O Direito melhor compreendido proporcionaria melhor
entendimento sobre a interpretação em geral.
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Como elucidam Ferraz e Felipe (2012, online):

Para o profissional do Direito não basta apenas ter o conhecimento das leis, da
jurisprudência e da melhor doutrina. (...) para proferir boas decisões deverá ter uma
noção de filosofia e dos diversos motivos que costumam afligir o universo das
pessoas, sobretudo as que possuem seus direitos fundamentais violados.

Nesse sentido, o operador do Direito deve ampliar seus horizontes para alcançar
diferentes áreas de conhecimento, de forma expandir sua compreensão do mundo e da
sociedade com a qual convive. Assim, esclarecem Fernandes, Campos e Maraschin (2009,
online):

O ensino do Direito necessita de constantes revisões críticas, no sentido do seu
aprimoramento e a Literatura, neste contexto, exerce um importante papel, tendo em
vista que nem sempre o Direito encontra respostas adequadas para os seus dilemas,
dentro das suas próprias estruturas ou dentro dos seus próprios códigos e doutrinas.

Como explica Ada Siqueira (2011, p. 55), “o paralelo entre o direito e a literatura em
um estudo conjunto encontra, nesse sentido, a função concorrencial entre conceitos
imaginários instituídos e cristalizados no imaginário de uma sociedade”.
Segundo a autora (SIQUEIRA, 2011, p. 55-56):

Tendo em mente a constituição do imaginário social, atenta-se para a função
desinstituidora que um imaginário pode desempenhar frente a um imaginário rival
num mesmo terreno social. O confronto dessas criações sociais concorrentes possui,
então, a importante função de desestabilizar. Tanto para criações literárias quanto
para as jurídicas, o choque tem uma qualidade expositiva de possíveis distorções e
imposições de atos de vontade ao imaginário social. Assim, o estudo das maneiras
com que esses dois campos do conhecimento influenciam-se é capaz de flagrar
padrões e imposições não mais quistos social e juridicamente.

É evidente que o Direito não pode ser aprendido em uma esfera de conhecimento
isolada. O estudo interligado é o que faz com que haja desenvolvimento científico-intelectual
nas searas acadêmicas. E com o Direito não poderia ser diferente. Sua ligação com a literatura
torna o aprendizado significativamente mais proveitoso.

3.1 Histórico Direito e Literatura: linguagem e interpretação

A Literatura tem exposto, através de diversos autores ao longo dos séculos, muitas
formas diferentes de analisar o direito. Através de “O mercador de Veneza” de William
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Shakespeare, é possível perceber questões contratuais, enquanto “Hamlet”, do mesmo autor,
aborda assuntos relacionados a crimes que envolvem a sucessão do trono dinamarquês, bem
como traição e loucura. Diversos autores promoveram relações com o social, a família, o
preconceito, dentre outras, que requerem a atenção do Direito para a devida regulamentação
ou coerção, ou a coibição.
Nos Estados Unidos, muitos juristas discutiram sobre a importância da literatura no
âmbito jurídico. Foi o chamado Law and Literature Movement, cuja abordagem do Direito
mescla-se com a Literatura. Esse movimento foi um dos modos de se plasmar o Direito como
Arte, havendo a interpretação das normas jurídico-constitucionais a partir de mecanismos
externos à Ciência Jurídica (MARQUES JÚNIOR, 2012, online).
John Wigmore and Benjamin Cardozo foram grandes nomes desse movimento.
Todavia, os estudos de Law and Literature realmente tiveram seu marco com a publicação do
livro “The legal imagination” de James Boyd White, em 1973 (SIQUEIRA, 2011, p. 36-37).
Em “The legal imagination”, é tratada com pormenor a questão da linguagem. White
tem como preocupação central o método de leitura e entendimento. Isso faz com que o autor
seja colocado no que há de dominante em termos de teoria crítica e o marca como um dos
nomes do Law and Literature Movement. Segundo White, os advogados falam uma
linguagem tradicional com peculiaridades de vocabulário e construção, e isso traz a impressão
de serem intelectuais conservadores, por falarem como os advogados de um século antes
falavam (WARD, 1995, p. 06) (WHITE, 1985, p. 05).
White também faz um comparativo entre os advogados, os historiadores e os poetas,
buscando suas semelhanças. Segundo o autor, ao fazer isso, estabelece-se a ideia de que as
atividades que compõem a vida profissional do advogado e do juiz constituem uma empresa
da imaginação. Assim ele expõe (WHITE, 1985, p. 208):

A arte do advogado é talvez a primeira de todas as artes literárias que controlam essa
linguagem. Dizer isso e perguntar como essa linguagem pode ser controlada – o que
o advogado pode fazer com isso – é dizer que o advogado é no fundo um escritor,
aquele que vive pelo poder de sua imaginação.

Um dos pontos levantados por White é a capacidade do advogado de prever diversas
formas futuras de atuação no decorrer de seu trabalho, ao encontrar um cliente ou ao
confrontar um júri. As várias conversas imaginadas enquanto se prepara para uma audiência,
antecipando o que o juiz pode dizer, as objeções da parte contrária ou as refutações. “O
advogado deve ser capaz de contar a si mesmo histórias imaginadas sobre o futuro.” (WHITE,
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1985, p. 209).
Também expõe a necessidade de, ao estudar um caso, analisá-lo com uma imaginação
literária ou arqueológica, reconstruindo os fatos, de modo a adentrar o caso em análise como
se lá estivesse (WHITE, 1985, p. 208-209).
Em uma análise, Richard Posner considera que White tenta melhorar a impressão
passada pelos profissionais do Direito, ao fazer o comparativo com escritores. Posner, porém,
considera o Direito não como da área das ciências humanas, mas como técnica
governamental. Todavia, também observa que, por haver o liame com a criação e a
interpretação de textos, a prática do Direito se relaciona com a Literatura (POSNER, 1986, p.
1351-1392).
Dworkin (2001, p. 219-220) traz a ideia da interpretação do texto jurídico, não apenas
como busca da vontade do legislador – no caso da lei – ou do juiz – no caso de uma sentença
ou decisão – mas tratando da possibilidade de não haver nenhuma intenção por trás do texto
ou mesmo ser impossível conhecer essa intenção. A interpretação seria também, na visão de
alguns, maneira para impor seus próprios pensamentos, enquanto transparecem descobrir a
intenção por trás do texto jurídico.
Ada Siqueira (2011, p. 81) enfatiza em seus estudos: “O direito e a literatura, cada
qual com sua linguagem e limitações, apresentam-se como parte da tentativa do homem de
entendimento da realidade em que ele está inserido”. O indivíduo busca a através do Direito e
da literatura compreender a realidade e se expressar. O Direito, a partir das leis, torna possível
elucidar o que a sociedade acredita em termos de moral e justiça. A literatura também, sendo,
porém, mais livre para se desenvolver e se expressar, fazendo com que o que as mudanças
requeridas pela sociedade sejam expostas primeiro nas páginas dos textos literários, os quais
podem servir de inspiração ou mesmo como modo de mostrar o que deseja o povo, podendo o
Direito aplicar ou não essas ideias. A partir desse pensamento, percebe-se que estão ambos de
fato interligados.

3.2 As relações do Direito com a literatura

As relações entre Direito e Literatura ocorrem de diversas formas. As mais estudadas
são o “Direito na Literatura” e o “Direito como Literatura”.
O chamado “Direito na Literatura” trata das abordagens e apropriações literárias sobre
o fenômeno jurídico. São obras de ficção ou não-ficção que trabalham com temas como a
13

justiça, a violência, a burocracia estatal, dentre vários outros. Tem seu enfoque no texto
literário propriamente dito, e busca os aspectos do Direito presentes nele. Para estudiosos, os
textos literários abordam de forma mais clara e compreensível os assuntos jurídicos do que os
manuais. É possível através da imaginação do autor visualizar o mundo jurídico, de modo a
compreender relações humanas, obter registros históricos de uma sociedade em dada época e
local, o que é de extrema importância para o estudo do Direito. A partir da leitura de um texto
literário, é possível se refletir sobre fatos e normas, o que reduz a distância entre o ser e o
dever ser, entre o fato e o direito (LIMA; CHAVES, 2011, p. 154-155) (PRADO, 2008, p.
996-1012).
O “Direito como Literatura”, corrente estudada predominantemente nos Estados
Unidos, aponta as aproximações hermenêuticas e teóricas entre ambas as áreas, com foco na
função da narrativa e na noção de interpretação. Nesse caso, é valorizado o aspecto
interpretativo entre os fatos e o texto, superando o Direito positivista, analisando textos e
discursos jurídicos, realizando interpretações tendo como ponto de partida uma teoria literária.
É a compreensão das relações travadas entre os discursos jurídicos e literários dentro de um
mesmo contexto social, de forma a buscar o estético no técnico, com propósitos
hermenêuticos. O texto legal poderia ser compreendido como obra literária, e, dessa forma,
ser interpretado como tal (LIMA; CHAVES, 2011, p. 154) (PRADO, 2008, p. 998-1001)
(SIQUEIRA, 2011, p. 45-46).
Como ensina Ian Ward (WARD, 1995, p. 03):
Essencialmente, “Direito na literatura” examina a possível relevância de textos
literários, sobretudo aqueles que se apresentam por contar uma história de cunho
legal, como textos adequados para o estudo por juristas. Em outras palavras, pode
“O Processo” de Kafka, ou “A queda” de Camus, nos diz algo sobre a lei? “Direito
como literatura”, por outro lado, procura aplicar as técnicas de crítica literária aos
textos legais. Embora conveniente e essencialmente eficaz, nem sempre é possível
delinear acentuadamente as duas abordagens, ou mesmo é desejável fazê-lo. É muito
mais uma relação de complementaridade; um fato que é comumente apreciado pelos
estudiosos mais proeminentes que produziram tal riqueza de material no debate.

Há também a chamada “Literatura no Direito”, que trata da regulação jurídica da
literatura, o caso dos direitos autorais, liberdade de expressão e direitos culturais. Já a
“Literatura como Direito” estuda a força normativa dos textos literários e as “consequências
jurídicas da aceitação dos mitos de fundação do Direito, da sociedade e do Estado.” (PRADO,
2008, p. 998-1001).
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4 DIREITO NA LITERATURA
Como explicado, o “Direito na Literatura” propõe uma abordagem do Direito inserido
na literatura, de forma a estudar Direito através dos textos literários, o que é o foco deste
trabalho. Essa conexão existente entre as áreas de estudo é percebida quando se analisa a
perspectiva da sociedade no que tange ao Direito e à justiça. E é a literatura que transparece
isso, quando transpõe em seu conteúdo abordagens tipicamente jurídicas com uma ilustração
fictícia, explanando os anseios do povo.
Assim esclarece Arnaldo Moraes Godoy (2003, p. 133-136):

A par, naturalmente, de reconhecer tipos literários que provocam reflexões sobre
temas de Direito e justiça. É o individualismo triunfante de Robinson Crusoé, mito
típico da liberalidade burguesa, ao lado de Fausto, de Don Juan , de Don Quixote. O
choque entre republicanos e monarquistas em Esaú e Jacó, de Machado de Assis. A
burocracia do Sr. K, no Processo de Franz Kafka. Temas de bioética no Frankenstein
de Mary Shelley e no Dr. Jekyl e Mr. Hide, de Robert Louis Stevenson. O
bacharelismo oco no Conselheiro Acácio, personagem de O Primo Basílio, de Eça
de Queiroz.
A tradição literária ocidental permite abordagem do Direito a partir da arte, em que
pese a utilização de prisma não normativo. Ao exprimir visão do mundo, a Literatura
traduz o que a sociedade pensa sobre o Direito. A literatura de ficção fornece
subsídios para compreensão da Justiça e de seus operadores.

Ao explanar sobre a relação do Direito com a arte literária, Posner afirma que a
literatura contém uma quantidade vasta de assuntos relacionados ao Direito, o que, de acordo
com o autor, é surpreendente, considerando o fato de a maioria das pessoas, incluindo
advogados, considerarem o Direito entediante. (POSNER, 1986, p. 1354).
Segundo Ada Siqueira (2011, p. 44), a obra literária, ao contrário do Direito, não se dá
por encerrada. Ela instiga o raciocínio de continuidade e de eterna criação, o que ajuda a
resgatar uma lógica construtiva de raciocínio que no texto legal, por vezes, encontra-se
extinta. A obra de arte só existe quando é vista e interpretada, de modo a garantir sua
existência e reflexo no mundo real. O Direito também só existe quando lido, sendo
apresentado como uma tarefa a cumprir.
A partir dessa concepção, tem-se melhor noção do que seja o Direito na Literatura,
foco maior desta análise.
5 “O ÚLTIMO DIA DE UM CONDENADO”, O DIREITO E A SOCIEDADE

Pretende-se nesse instante elucidar os estudos de Direito e Literatura, em específico do
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chamado Direito na Literatura, com foco na obra “O último dia de um condenado” de Victor
Hugo.
Le Dernier jour d'un condamné (O ultimo dia de um condenado) é um livro escrito em
1829, no contexto da França pós-napoleônica, na volta da Monarquia e da dinastia Bourbon.
O livro trata de um homem que foi condenado a morte, e, a partir do pronunciamento da
sentença, sua vida se passa entre os muros da prisão até que chega sua hora de ir ao cadafalso.
O crime que cometera não foi revelado pelo enredo, e em verdade não faz diferença. Victor
Hugo traz para o leitor o mundo de angustia e sofrimento de um preso condenado, que sabe
que sua vida será levada pela guilhotina.
No livro, é tratada a temática da pena de morte, em pleno século XIX, quando
execuções públicas eram comuns e até populares. A guilhotina era encontrada no centro de
praças para que todos pudessem apreciar a lâmina sendo baixada até ceifar a vida do
condenado. Essas execuções fizeram com que Victor Hugo encontrasse a inspiração para
escrever a obra, trazendo à tona suas impressões sobre a pena de morte e a execução pública
na sociedade francesa do século XIX.
Victor Hugo traz em sua obra grande apelo englobando a questão da vida humana
contra a pena de morte e todo sofrimento que ela carrega. Isso pode ser percebido claramente
quando ele escreve (HUGO, 2010, p. 51):

Deixo uma mãe, deixo uma esposa, deixo uma filha.
Uma menininha de três anos, doce, rosada, frágil, com grandes olhos negros e
longos cabelos castanhos.
Ela tinha dois anos quando a vi pela última vez.
Assim, depois da minha morte, três mulheres: sem filho, sem marido, sem pai; três
órfãs de espécies diferentes; três viúvas da lei.
Admito que esteja sendo punido justamente; mas essas inocentes, o que fizeram?
Pouco importa; desonram-nas, arruínam-nas. É a justiça.

O trecho evidencia o quanto há problemas na sociedade francesa na época. A morte de
um homem não mata apenas o condenado, mas mata a família inteira, deixada desamparada.
Essa é uma questão social muito forte que o autor quis expor na época e que, ainda hoje,
precisa de atenção.
A pena de morte ilustrada por Victor Hugo é avassaladora também no aspecto da
frieza que envolve o condenado e aqueles que o condenam. Para o condenado, é sua vida e
segurança que estão sendo postos em discussão. Para aqueles que observam, trata-se de uma
questão bem menos pessoal. É, porém, a própria vida de um homem que está para ser
encerrada nesse momento. Victor Hugo ilustra também esse teor quando traz o seguinte
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(HUGO, 2010, p. 46):
Talvez esta leitura tornará suas mãos menos leves quando for mais uma vez o caso
de atirar uma cabeça pensante, uma cabeça de homem, no que chamam de balança
da justiça! Talvez nunca tenham refletido, os infelizes, sobre esta lenta sucessão de
torturas que a fórmula expeditiva de uma sentença de morte encerra! Teriam eles
jamais se detido nesta ideia lancinante de que o homem que condenam possui uma
inteligência, uma inteligência que contara com a vida uma alma que absolutamente
não se dispôs para a morte? Não. Eles veem em tudo isso apenas a queda vertical de
uma lâmina triangular e pensam sem dúvida que para o condenado não há nada
antes, nada depois.

Segundo estudos realizados por Junia Barreto, boa parte da literatura do início do
século XIX enfatiza as angústias e emoções provenientes da Revolução Francesa, que
produziu uma reviravolta na hierarquia social e artística (BARRETO, 2010, p. 36-37). É
notável então a importância do fato histórico à obra em questão. Todo o contexto social da
França da época inspirou o escritor a elaborar seu texto, abordando as minúcias que ele
considerou necessário.
Percebe-se que são vários os anseios englobados no texto do escritos francês. Sua obra
permitiu a reflexão sobre diversos problemas sociais, incluindo a pena de morte, tema central
do livro ora abordado.
Também é possível extrair de seus escritos questões sobre o próprio Estado, o que ele
representa. Estando na perspectiva do condenado, é possível sentir a insegurança causada pelo
Estado protetor, pelo Estado guardador do direito. O que deve ser, pois o Estado quando na
sua obrigação de zelar pela sociedade, punindo aqueles que não se adequaram a suas
diretrizes? Esse tipo de questionamento é possível extrair da obra francesa, o que pode levar a
evolução na própria concepção de Estado como ela é.
Victor Hugo também fez suas próprias considerações político-sociais, quando
apresenta no prefácio da edição de 1832. Como exemplo, as seguintes considerações (HUGO,
2010, p. 165):

Pois é importante dizer também, nas crises sociais, entre todos os cadafalsos, o
cadafalso político é o mais abominável, o mais funesto, o mais venenoso, o que é
mais necessário extirpar. Essa espécie de guilhotina se enraíza no chão e, em pouco
tempo, germina como um enxerto em todos os pontos do solo.
Em tempos de revolução, tenham cuidado com a primeira cabeça que cai. Ela abre o
apetite do povo.

A obra em si é marcante e de grande importância para estudos voltados para essa área.
Os reflexos do livro tiveram grandes dimensões, e ainda hoje são analisados o contexto
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histórico e social da época. Porém, em termos práticos, o grande objetivo, por assim se dizer,
do texto elaborado por Victor Hugo, a abolição da pena capital, demorou muito para se
realizar.

5.1 França e a pena capital na atualidade

Atualmente, a França proíbe a pena capital em sua legislação. Essa, porém, é mudança
relativamente recente, se considerado o ano em que a obra em análise foi publicada. Somente
em 1981 a pena de morte foi abolida, e o método utilizado ainda era a guilhotina. As
execuções públicas, como a retratada em “O último dia de um condenado” findaram-se em
1939, fazendo com que as execuções fossem nas prisões. O país símbolo da defesa dos
direitos humanos foi um dos últimos da então Comunidade Europeia a abolir a pena capital
(DANI, 2011, online). Como mostrado a seguir (ALTMAN, 2010, online):

Em 10 de setembro de 1977, a última pessoa a ser guilhotinada foi executada na
França: Hamida Djandoubi, condenado à morte por tortura e estupro seguidos de
morte, foi decapitado na prisão de Baumettes, em Marselha. A pena de morte seria
abolida na França em 30 de setembro de 1981. A última execução pública
remontava a 1939.

Demoraram quase dois séculos depois da Revolução Francesa para que a França
pusesse fim à pena de morte em seu território.
Em 2006, o então presidente francês, Jacques Chirac, declarou que a constituição
francesa seria revisada para incluir oficialmente o banimento da pena de morte sob qualquer
circunstância. Na época, o Conselho Constitucional francês considerou que a ratificação por
parte da França do Pacto Internacional relativo a direitos civis e políticos, que pretende abolir
a pena de morte, fez necessária a revisão do texto constitucional. (FRANCE PRESSE, 2006,
online).
Dessa forma, de modo oficial e permanente, não há mais execuções em solo francês,
não importando a natureza do crime em questão.

6 CONCLUSÃO

É evidente que a literatura está presente no âmbito jurídico. Como forma de expressão
da sociedade, fomentadora de ideias e ilustradora da realidade e do imaginário, o ambiente
fictício é propício para o debate de diversas temáticas, especialmente aquelas que estão
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próximas ao Direito, por ele próprio estar próximo à sociedade e seus anseios.
O Direito está atrás dos avanços da sociedade, como ciência conservadora que é,
regulando o agora. Os escritores expõem suas ideias através dos textos literários e influenciam
mentes pensantes, de forma a evoluir o modo de pensar e agir.
Busca-se, portanto, entre os dois a formação de uma sociedade futura que seja
amparada e segura pelo Direito.
O livro “O último dia de um condenado”, assim como diversos outros, faz uma
exposição do outro lado da execução, o lado do condenado. Ao trilhar os passos do criminoso,
é explorado o sistema carcerário, as condições dos presos, as angústias de quem espera a hora
da morte, transparecendo ao leitor o quão desumano é a situação apresentada. E são essas
abordagens que fazem os textos literários que tornam a sociedade propensa a mudar, a exigir
direitos, se educar e se valorizar.
No Brasil, os estudos relacionados a Direito e Literatura ainda são muito escassos. É,
como já mencionado, uma área de pesquisa recente, embora estude obras de anos ou mesmo
séculos atrás, obras essas ainda atuais em termos de estudo de sociedade. Por ser tão recente,
não aderiram ainda muitos pesquisadores. Todavia, é uma área que está crescendo e desperta
o interesse de estudantes e professores da seara jurídica e da própria literatura, fomentando
sempre maior dedicação a essa questão.
O Direito não pode caminhar sozinho, pois precisa de uma carga de conhecimento
sociológico, histórico, econômico para ser de fato efetivado. A difícil tarefa de fazer o Direito
exige muito do jurista, sendo essencial que este possua entendimento de mundo para cumprir
sua tarefa.
Destarte, a literatura possui grande importância no estudo do Direito, tanto no âmbito
acadêmico como na prática, sendo de suma importância aos estudiosos, advogados e juízes a
capacidade de criação e argumentação. É um ramo que deve ser aprofundado na seara
jurídica, de modo a desenvolver mais o saber do Direito.
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Constitucionalismo e constituição; 3. Constitucionalismo
liberal e social; 4. Neoconstitucionalismo e democracia na América Latina; 5. Novo
constitucionalismo latino-americano e democracia; 6. Conclusão; 7. Referências.
RESUMO
O presente artigo tem o escopo de apresentar um breve relato sobre a trajetória histórica e as
características do movimento constitucionalista, desde o final do século XVIII até os dias de
hoje, destacando ainda as influências democráticas trazidas por esse movimento dentro das
constituições dos países da América Latina.
Palavras-chave: Constitucionalismo. Democracia. América Latina.
ABSTRACT
This article has the purpose of presenting a brief report on the historical trajectory and
characteristics of the constitutionalist movement, from the end of the 18thcentury to the
present day, highlighting also the democratic influences brought by this movement within the
constitutions of the countries of America Latina.
Keywords: Constitutionalism. Democracy. Latin America.
1 INTRODUÇÃO

A trajetória histórica do movimento constitucionalista sempre esteve atrelada ao
surgimento de cada nova fase sócio-política que irrompia em uma determinada sociedade,
sendo esta proveniente de profundas e inúmeras mudanças no âmbito político-econômico. A
cada nova etapa do constitucionalismo, novas mudanças no processo democrático eram,
concomitantemente, constatadas.Logo, a evolução do movimento constitucionalista
pressupunha a chamada (CHIEIRI, GODOY; 2010; p.166):

[...] contrapartida democrática, pois a democracia também exerce o papel
imprescindível de não acomodar o constitucionalismo em suas conquistas. Ao


Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2015). Pós-Graduada em Direito Tributário,
Trabalhista e Previdenciário pelo Instituto Ateneu de Pós-Graduação (2017).Advogada.
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contrário, ela o tenciona a todo tempo, provocando-o e renovando-o através da
aplicação e reaplicação da Constituição, sua interpretação e reinterpretação, seja
pelo povo ou pelo Poder Judiciário

Na linha cronológica de evolução do constitucionalismo, surgiu, durante o Estado
Liberal, o constitucionalismo liberal, como instrumento de limitação do poder estatal. Logo
em seguida, adveio o constitucionalismo social, em que preponderava o bem-estar da
população

em

detrimento

do

bem-estar

do

capital.

Após,

estabeleceu-se

o

neoconstitucionalismo na Europa e, atualmente, vem prevalecendo o novo constitucionalismo
latino-americano nos países da América Latina.
O neoconstitucionalismo se preocupava, primordialmente, com a positivação das
normas constitucionais. Já o novo constitucionalismo latino-americano, diferentemente do
neoconstitucionalismo, empenhava-se em efetivar, de forma concreta, a legitimidade
democrática da Constituição. Assim, o advento do novo constitucionalismo veio,
fundamentalmente, para atender as expectativas e necessidades de cunho substancial que os
povos latino-americanos possuem.
Por fim, este artigo objetiva analisar o processo evolutivo do movimento
constitucionalista na América Latina, buscando sempre relacioná-lo com a democracia e com
as instituições de caráter democrático presentes nos países latino-americanos. Conforme será
abordado ao longo do texto, serão confrontados os modelos de democracia estabelecidos pelo
constitucionalismo liberal e social com o modelo democrático idealizado pelo novo
constitucionalismo latino-americano, qual seja, a democracia participativa.

2 CONSTITUCIONALISMO E CONSTITUIÇÃO

O Constitucionalismo como movimento surge como uma doutrina de limitação do
poder no Estado Liberal, separação de poderes e garantia dos direitos individuais; ampliandose, posteriormente, para um conjunto de normas materiais ou substantivas que condicionam a
atuação do Estado Social por meio da ordenação de fins e objetivos igualitários. Em ambos os
momentos, a preocupação com os modelos normativos constitucionais concentra-se nas fontes
de legitimação do poder e representação política.
A primeira expressão do Constitucionalismo surge em 1215, na Inglaterra, quando os
barões, insatisfeitos com o Rei João Sem Terra, obrigaram-no a assinar a Magna Carta que
limitava os seus poderes e, assim, garantia, com plenitude, os poderes da nobreza. Apenas no
século XVIII, devido às revoluções político-sociais da época, é que observamos a evolução do
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constitucionalismo e o aparecimento das Constituições.
O constitucionalismo está intrinsicamente ligado ao termo Constituição. O primeiro
relaciona-se com os diversos processos políticos que aconteceram durante épocas específicas
da História e que resultaram na criação ou na modificação de textos constitucionais
condizentes com as mudanças realizadas. Já o segundo surge para garantir a conotação
jurídica que é dada àquelas mudanças. O termo constitucionalismo fundamenta-se na
“legitimidade do poder (democracia), no exercício deste poder (governo) e na materialização
constitucional dos dois primeiros (Constituição)”. (VICIANO; MARTÍNEZ, 2011, p. 1-2)
Luís Roberto Barroso (2010) conceitua “constituição” em duas perspectivas. A
Constituição em uma perspectiva histórica ou institucional “designa o modo de organização
do poder político do Estado, sendo antes um dado da realidade que uma criação racional.” Já
em uma perspectiva moderna-liberal, a Constituição não se limita apenas a descrever, mas a
modificar e a criar novas instituições políticas. A Constituição assume, então, o papel de
“transportar o fenômeno político para o mundo jurídico, convertendo o poder em Direito.”
Luís Roberto Barroso (2010, p. 75) conclui:

A Constituição, portanto, cria ou reconstrói o Estado, organizando e limitando o poder
político, dispondo acerca de direitos fundamentais, valores e fins públicos e
disciplinando o modo de produção e os limites de conteúdo das normas que integrarão
a ordem jurídica por ela instituída.

Constitucionalismo, para J. J. Canotilho (2003, p. 51), “é a teoria (ou ideologia) que
ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão
estruturante da organização político-social de uma comunidade.” Segundo o mesmo autor, o
Constitucionalismo gira em torno da fundação e legitimação do poder político e da
constitucionalização das liberdades. (CANOTILHO, 2003, p. 55)
Já R. Viciano e R. Matínez (2011, p. 3) reconhecem quatro fasesdo
Constitucionalismo: I. No final do século XVIII, surge o constitucionalismo liberal como
produto das revoluções burguesas; II. Nasce o conceito, ainda primitivo, de Estado de Direito
e a reação dos conservadores frente ao constitucionalismo, produto de uma aliança entre a
classe burguesa e a aristocracia durante o século XIX e os primeiros anos do século XX; III.
No começo do século XX, surge o constitucionalismo democrático como resultado das
ameaças socialistas feitas em resposta ao Estado liberal conservador; IV. Surgimento do
constitucionalismo social que, mais tarde, solidificou o conceito de Estado Democrático de
Direito.
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3 CONSTITUCIONALISMO LIBERAL E SOCIAL

O constitucionalismo liberal, influenciado pelos ideais iluministas do século XVIII,
consiste na racionalização do poder e na afirmação do indivíduo perante o Estado, opondo-se
ao sistema absolutista de governo e assegurando, assim, os direitos individuais.
A limitação do poder, provocado pela divisão do mesmo, resultou no enfraquecimento
do absolutismo e na ascensão de um novo Estado, o Estado Liberal. A partir desse momento,
o poder deixa de ser monopólio do rei. Neste jaez, Dalmo de Abreu Dallari (1998, p.72-73)
expõe que:

Com efeito, a limitação dos poderes dos monarcas sempre se faria, como de fato
ocorreu, contra a vontade destes, e se eles aceitaram as restrições isto deveu-se às
fortes pressões exercidas pelas novas classes políticas, sobretudo pela burguesia. E,
como é evidente, as mesmas forças que haviam conseguido impor restrições aos
monarcas iriam valer-se da oportunidade para afirmar seus direitos e assegurar a
permanência da situação de poder a que haviam chegado. Daí a preferência pelas
Constituições escritas, que definiam melhor as novas condições políticas, ao mesmo
tempo em que tornavam muito mais difícil qualquer retrocesso.

Essa preferência pelas constituições escritas simbolizava, na época, o enraizamento do
constitucionalismo liberal como movimento sócio-político predominante, pois estas eram, nas
mãos das classes oprimidas, instrumentos essenciais para garantir seus direitos e evitar abusos
de poder.
R. Viciano e R. Matínez (2005, p. 56) asseveram, “Quando a soberania do rei for
substituída pela soberania do povo e a vontade geral se impuser ao interesse particular dos
privilegiados, nesse momento podemos começar a nos referir à Constituição”.
Durante o século XIX, o processo de evolução constitucional sofreu retrocessos. Isso
aconteceu devido ao acordo feito entre alguns dos setores mais importantes da classe burguesa
liberal e os nobres aristocratas. Nesse acordo, ambos comprometeram-se a (VICIANO;
MARTÍNEZ, 2005, p. 57):

[...] gerar um constitucionalismo que oscilava, segundoa forçapolítica e social que
em cada momento possuía cada um dessesdois grupos sociais, entre o absolutismo
oculto(através das constituiçõesoutorgadas) e o liberalismo moderado e elitista


Texto Original: “Cuando la soberanía del rey fue sustituida por la soberanía del pueblo y la voluntad general se
impuso al interés particular de los privilegiados, en ese momento podemos comenzar a referirnos a la
Constitución” (tradução livre).

25

(constitucionalismo liberal).

Os textos constitucionais da época nada mais eram do que Constituições históricas
mascaradas de Constituições modernas.
Somente no começo do século XX é que surgiu um movimento que combatesse a
hipocrisia das classes elitistas da época, o constitucionalismo social, que propagava a ideia da
constitucionalização, não apenas dos direitos políticos e individuais, mas também dos direitos
econômicos e sociais.
Primeiramente, o movimento constitucionalista social esteve presente na Carta Política
do México de 1917, porém este ganhou adeptos somente após a sua inclusão nos preceitos
básicos da Constituição de Weimar de 1919 na Alemanha. Não obstante, Paulo Bonavides
(2006) assevera que:
O constitucionalismo social – aquele que nas relações dos indivíduos com o Estado e
vice-versa faz preponderar sempre o interesse da sociedade e o bem público – teve,
em termos de positividade, o berço de sua formação, ou sua base precursora,
conforme a história e os textos nos relatam e atestam, em duas Constituições da
América Latina: a da Venezuela, de 1811, e a do México, de 1917.

Com este novo movimento constitucionalista, o Estado passou a intervir na esfera
privada com base nos preceitos de ordem social. As constituições eram preenchidas de
normas que se voltavam mais ao bem-estar da população do que ao bem-estar do capital. Um
exemplo desse fenômeno são as normas de proteção à classe proletária contra o avanço feroz
do capitalismo, a consagração do princípio da função social da propriedade, entre outras
normas que versavam sobre o direito à saúde, à educação, à moradia, ao lazer etc. Contudo,
esse movimento vigorou por pouco tempo, devido à ascensão de regimes totalitários que
ilustraram o cenário mundial a partir da década de quarenta.

4 NEOCONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA NA AMÉRICA LATINA



Texto Original: “[...] generar un constitucionalismo que fue oscilando, según la fuerza política y social que en
cada momento tenía cada uno de esos dos grupos sociales, entre el absolutismo encubierto (a través de las
constituciones otorgadas) y el liberalismo moderado y elitista (constitucionalismo liberal)” (tradução livre).

“A concepção histórica da constituição (que em Portugal foi defendida, sobretudo, pelos miguelistas e teóricos
absolutistas) é, de fato, a expressão constitucionalista da contra-revolução. Considerando que a constituição civil
dos povos não é nunca o resultado de uma deliberação, a concepção histórica regressa à absolutização irracional
de autoridade.” (CANOTILHO, 1993, p. 282).

“Por constituição moderna entende-se a ordenação sistemática e racional da comunidade política através de um
documento escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político.”
(CANOTILHO, 2003, p. 52).
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O neoconstitucionalismo surge na Europa, durante o período do pós-guerra, com a
Constituição italiana de 1947, contudo, foi na Constituição alemã de 1949 que identificamos
uma expressão mais forte dele. Esse movimento procurou reestruturar as bases do Direito
Constitucional por meio das novas constituições promulgadas que evidenciaram uma
preocupação do legislador com a manutenção da paz e com a garantia dos direitos
fundamentais.
A promulgação dessas novas constituições representou uma resposta ao período de
instabilidade política, econômica e social que os países europeus sofreram durante a Segunda
Guerra Mundial. Portanto, é necessário apontar a importância dada ao princípio da dignidade
da pessoa humana dentro dessas Cartas Políticas, princípio este considerado ferramenta
essencial no combate aos regimes totalitários que prevaleceram em anos anteriores.
O neoconstitucionalismo distingue o Estado constitucional em um conceito formal e
outro material. O conceito formal compreende a enumeração dos direitos humanos dentro da
constituição, já o conceito material consiste no entendimento de que as constituições têm
como função essencial serem objetos de interpretação do ordenamento jurídico, além de
conceder força jurisdicional aos direitos nela elencados. (GUASTINI, 2003)
Sobre o assunto, Roberto Viciano Pastor e Rubén Martínez Dalmau (2010, p. 17)
aduzem que:

O neoconstitucionalismo, a partir desse ponto de vista, é uma teoria do Direito e não,
propriamente, uma teoria da Constituição. Seu fundamento é a análise da dimensão
positiva da Constituição, para o qual não é necessária a análise da legitimidade
democrática e da fórmula através da qual a vontade constituinte se translada à vontade
constituída.

Neste sentido, a constituição traz o conceito de democracia relacionado à legitimidade
da representação dos seus governantes bem como do processo formal do exercício do seu
poder.Com isso, a constituição em si, como instrumento que traduz o fenômeno político para
o jurídico, não se confunde com democracia, mas acaba por convertê-la em direito, mesmo
que limitado a uma participação popular indireta no governo.
Essa característica foi muito enfatizada no neoconstitucionalismo europeu e,
posteriormente,

incorporada

nas

constituições

latino-americanas

do

período

de

redemocratização, pós-ditaduras militares.


Texto Original: “El neoconstitucionalismo desde ese punto de vista es uma teoría del Derecho y no,
propriamente, uma teoría de la Constituición. Su fundamento es el análisis de la dimensión positiva de la
Constitución, para lo cual no es necesario el análisis de la legitimidad democrática y de la fórmula a través de la
cual la voluntad constituyente se traslada a la voluntad constituída” (tradução livre).
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Isso pode ser observado nas constituições latino-americanas, que, após o período de
redemocratização, acabaram por adotar o pacote de providências político-institucionais
neoliberais recomendados aos países do Cone Sul. Tais recomendações requeriam obediência
a determinadas condutas que padronizavam o novo modelo de constituição imposto ao mundo
ocidental e à região, com base nos seguintes parâmetros: “democracia, direitos humanos,
liberalismo econômico, cláusula social, proteção ambiental e responsabilidade estratégica
solidária tendo em vista a promoção de tais valores”. (CERVO, 2001, p. 280)

5 NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO E DEMOCRACIA

O novo constitucionalismo latino-americano teve início com os movimentos sociais de
reivindicação popular na década de 1980. O povo ansiava por um novo regime de governo
que, além de reconhecer e legitimar os direitos fundamentais, pudesse também efetivá-los no
caso concreto. Fez-se necessário um governo que verdadeiramente se sustentasse na soberania
popular, um governo em que a sua constituição se legitimasse no povo.
Viciano Pastor e Martínez (2010, p. 18) afirmam que:

Em parte, o novo constitucionalismo assume as posições do neoconstitucionalismo
sobre a necessária impregnação constitucional do ordenamento jurídico, porém sua
preocupação não é só a dimensão jurídica da Constituição, mas, em primeiro lugar,
sua legitimidade democrática.

Um exemplo a ser citado é a constituição boliviana de 2009. Nela identificamos
diversos mecanismos de participação popular, dentre eles, o referendo, o plebiscito, a
iniciativa popular, a revogação de mandato, as assembleias e conselhos. Os referendos são
utilizados para sancionar ou rejeitar tratados internacionais, para decidir sobre questões de
grande relevância, para reformar parcial ou totalmente a constituição, entre outras utilidades.
Os plebiscitos são necessários para resolver questões de interesse coletivo. A iniciativa
popular traduz o poder que a população possui em criar suas próprias leis de forma direta. Já a
revogação de mandato representa um mecanismo de controle popular sobre os governantes.
As assembleias e conselhos são reuniões que convocam a população para participar de
discussões sobre assuntos de grande importância para o país ou para a localidade (conselhos).
Neste jaez, entendemos ser o novo constitucionalismo uma teoria democrática da


Texto Original: “Por su parte, el nuevo constitucionalismo asume las posiciones del neoconstitucionalismo
sobre la necesaria impregnación constitucional del ordenamiento jurídico pero su preocupación no es sólo la
dimensión jurídica de la Constituición sino, en um primer orden, su legitimidad democrática” (tradução livre).
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Constituição, em que o conteúdo desta deve relacionar-se coerentemente com a
fundamentação democrática inserida nela, alcançando-a por meio de mecanismos de
participação popular direta, da garantia dos direitos fundamentais, do procedimento de
controle de constitucionalidade promovido pelos cidadãos e da criação de regras que limitem
os poderes políticos, econômicos, sociais e culturais. (VICIANO; MARTÍNEZ, 2010, p. 19)
A busca por um modelo democrático que se adeque às necessidades dos países latinoamericanos (e não o inverso) levou os constituintes a adotar a democracia participativa em
suas constituições. Esse novo tipo de democracia promove a participação direta do povo na
elaboração e aprovação da constituição, como também no controle dos poderes estatais e das
decisões tomadas pelos representantes políticos.
A adoção, nas novas constituições latino-americanas, de instrumentos oriundos da
democracia direta e da democracia participativa revela-nos a vontade que o povo tem de
mudar as estruturas políticas e jurídicas de Estado a seu favor, passando a assumir o papel de
protagonista na história de seu país. Reconhecemos ser este o primeiro e mais importante
passo para se alcançar um modelo de democracia mais adequado para a região.
Além disso, a necessidade de criar uma nova hermenêutica constitucional para o
processo de interpretação das normas jurídicas revelou-se ser mais uma etapa de caráter
imprescindível para o avanço da democracia dentro da América Latina. O processo
interpretativo, quando não observado o princípio democrático (princípio fundamental no
regimento das constituições nascidas do novo constitucionalismo latino-americano), leva-nos
a produzir interpretações errôneas, abrindo portas para a ocorrência de situações
antidemocráticas, como o estabelecimento de um golpe de Estado.

6 CONCLUSÃO

O Constitucionalismo teve como berço a comunidade europeia. Logicamente, os
preceitos constitucionalistas desenvolvidos se amoldaram às situações vividas em épocas
específicas, pelos seus países de origem, países estes que costumeiramente possuíam um
desenvolvimento econômico, político e social bastante compatíveis entre si.
Ao longo da história, foram realizadas diversas tentativas dos países latino-americanos
para se amoldarem aos modelos constitucionalistas europeus, sem, no entanto, obterem êxito
algum. O fracasso, já esperado, decorre da inadequação desses modelos à realidade da
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América Latina, pois a realidade com a qual esses modelos se desenvolveram era bem
diferente da que hoje assistimos nos países da América do Sul.
Os países latino-americanos se veem obrigados a se adaptarem a um modelo
democrático de Estado imposto pelos países “desenvolvidos” aos “subdesenvolvidos”, sem
levar em consideração as inúmeras diferenças existentes entre estes e aqueles. Torna-se cada
vez mais urgente a necessidade que os países da América Latina têm em construir um novo
modelo de Estado que consiga suprir as suas carências e se adequar às transformações
políticas, econômicas e sociais que acontecem ao longo do processo constituinte latinoamericano.
Acredita-se também ser a democracia participativa o modelo democrático mais
indicado aos países da América Latina, pois é através dela que obtemos uma participação
popular mais forte e ativa dentro do Estado que a adere, expressando, assim, a legítima
vontade

soberana

do

povo.

As

constituições

que

sofrem

influência

do

novo

constitucionalismo latino-americano fazem menção à democracia participativa ou adotam os
mecanismos de participação popular direta, porém não verificamos a utilização recorrente
destes mecanismos nem a realização efetiva dos princípios democrático-participativos.
A concretização da democracia participativa dentro dos países latino-americanos será
o maior obstáculo a ser enfrentado. Os governantes devem se mostrar comprometidos com as
mudanças que deverão ser realizadas dentro do atual sistema político de governo, para que
estes se ajustem a uma nova era que já se inicia. Assim sendo, as normas constitucionais
precisam ser interpretadas à luz dos princípios democráticos, além de ampliarmos as
possibilidades de uso dos mecanismos de democracia participativa dentro dos ordenamentos
jurídicos.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise crítica da ADI 2390, proferida pela
Suprema Corte, que decidiu pela constitucionalidade da lei complementar nº 105/2001. Em
outras palavras, o Supremo Tribunal Federal afirmou a possibilidade da Administração
Tributária requisitar informações acobertadas pelo sigilo bancário diretamente às instituições
financeiras, independentemente de autorização judicial. Devido à imensa repercussão desse
assunto, objetivou-se neste trabalho fazer um estudo sobre essa recente decisão e suas
implicações socioeconômicas na sociedade atual. Apresentou-se também todos os principais
pontos nos quais se sustentaram a ADI 2390 e os seus contrapontos respectivos. Ademais,
foram realizados estudos bibliográficos e jurisprudenciais, de natureza qualitativa.
Palavras-chave: Sigilo bancário. Administração Tributária. Reserva de jurisdição.
ABSTRACT
The purpose of this article is to provide a critical analysis of ADI 2390, issued by the
Supreme Court, which rule don‟t he constitutionality of complementary law 105/2001. In
other words, the Federal Supreme Court affirmed the possibility of the Tax Administration
requesting information covered by banking secrecy directly to financial institutions,
regardless of judicial authorization. Due to the immense repercussion of this subject, this
paperaimed to make a study about this recent decision and its socioeconomic implications in
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the current society. It also presented all the main points on which ADI 2390 and its respective
counter points were based. In addition, bibliographical and jurisprudential studies of
qualitative nature were carried out.
Keywords: Bank secrecy. Tax Administration. Reserve jurisdiction.
1 INTRODUÇÃO

A celeuma referente à (im)prescindibilidade de autorização judicial para a obtenção de
informações amparadas pelo sigilo bancário para a análise fiscalizatória da Administração
Tributária persiste no meio jurídico desde 1964, com a publicação da Lei nº 4.595, que tratou
superficialmente sobre o assunto, e se intensificou mais ainda com a edição da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispôs sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras e as possíveis exceções a ele.
A Lei Complementar nº 105/2001 trouxe à baila artigos polêmicos que permitiram ao
Fisco solicitar dados bancários dos titulares das contas para as instituições financeiras,
preenchendo apenas alguns requisitos pré-estabelecidos e sem nenhuma outorga judicial. À
vista disso, a referida lei passou a ser objeto de diversas ações judiciais, em que se contestava
veementemente a sua constitucionalidade.
O Supremo Tribunal Federal, em 24 de fevereiro de 2016, pôs um ponto final nesta
discussão durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.390/DF e
decidiu pela constitucionalidade dos dispositivos normativos atacados, ou seja, as autoridades
fiscais poderão requisitar diretamente das instituições financeiras os dados bancários dos
contribuintes, durante a realização do procedimento de fiscalização, sem que haja a
necessidade de ordem judicial autorizando tal conduta.
Esse julgamento gerou muitas discussões entre os juristas, haja vista a jurisprudência
mais antiga da Corte remar sempre no sentido da exigência da prévia avaliação judicial dos
motivos alegados para a obtenção da permissão da quebra do sigilo bancário pelo Fisco.
Em razão da imensa importância desse assunto, objetivou-se neste trabalho fazer um
estudo sobre a decisão proferida pela Suprema Corte e suas implicações socioeconômicas na
sociedade atual, avaliando-se aqui o acerto (ou não) da corrente adotada e qual a melhor
abordagem do tema em destaque.
2 O SIGILO BANCÁRIO
A definição genérica de sigilo exprime a ideia de um “segredo positivado”, é dizer, há
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regras jurídicas voltadas especificamente para tutelar aquilo que não pode ser revelado, ou
que pode ser conhecido tão somente por pessoas determinadas e em ocasiões restritas. Essas
regras surgem como uma forma de controle das informações adquiridas pelos seus detentores.
Trata-se, portanto, de um estado de fato protegido pelo Direito.

2.1 Conceito e abrangência
Covello (1991, p. 69) conceitua sigilo bancário como a obrigação que têm os Bancos
de não revelar, salvo justa causa, as informações que venham a obter em virtude de sua
atividade profissional.

O sigilo bancário representa para o cidadão o direito ao segredo sobre as notícias
que lhe são concernentes e, para o Banco, a correspondente obrigação de segredo a
respeito dessas notícias obtidas no desempenho de sua atividade peculiar.
(COVELLO, 1991, p. 66).

O instituto do sigilo é composto por normas que atribuem relevância jurídica ao nãoconhecimento de determinados fatos, atribuindo ao titular a possibilidade de excluir do
conhecimento de outros e de vedar a circulação de informações próprias. Assim, o
descumprimento de tais normas pode gerar relevantes consequências no âmbito penal, civil e
disciplinar.
Covello (1999, p. 14) novamente expõe que:
O sigilo mostra-se, pois, como direito de exclusão, correspondendo a uma precisa
obrigação de abstenção (de não apreender ou de não comunicar a notícia). Não
constitui mera discrição ditada por regras de cortesia e sim efetiva obrigação dotada
de sanção – diga-se de passagem, sanção rigorosa, porque não raro as normas de
sigilo vêm acompanhadas de sanção penal.

O sigilo bancário desenvolve-se dentro das relações banco-cliente, na qual o cliente
possui o direito de exigir a manutenção de uma sigilosidade mínima e o banco tem a
obrigação de respeitar o sigilo referente às informações pessoais e financeiras de seu cliente,
somente sendo possível revelá-lo em situações e circunstâncias excepcionais.
Corroborando com o conceito acima esposado, Nelson Abrão (2011, p. 84) dispõe que:
O sigilo bancário se caracteriza como sendo a obrigação do banqueiro – a benefício
do cliente – de não revelar certos fatos, atos, cifras ou outras informações de que
teve conhecimento por ocasião do exercício de sua atividade bancária e notadamente
aqueles que concernem a seu cliente, sob pena de sanções muito rigorosas, civis,
penais ou disciplinares.
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Para Coêlho (2012, p. 784), “a essência do sigilo bancário, como princípio
fundamental, já vimos, revela-se no direito à negativa da divulgação de informações, dados e
registros pessoais do contribuinte”.
Por fim, o fundamento jurídico do sigilo bancário apoia-se em três grandes pilares: a)
proteção à intimidade (garantia fundamental, com previsão constitucional); b) segredo
profissional; e c) segurança da atividade bancária.

2.2 A quebra do sigilo bancário
Hodiernamente, o fenômeno da relativização do sigilo bancário vem ganhando cada
vez mais espaço no ordenamento jurídico brasileiro. A ideia de um sigilo “quase absoluto”
sustentada outrora cai por terra quando confrontada com uma nova realidade que exige uma
postura mais firme e contundente por parte dos envolvidos, principalmente do Estado.
Tal fenômeno já é predominante nas nações desenvolvidas, pois serve como um
instrumento eficaz na apuração da responsabilidade dos envolvidos e como uma forte
ferramenta na intimidação das condutas ilícitas. Cumpre, portanto, ao Estado o papel decisivo
de reduzir as inoportunas brechas, haja vista os inúmeros recursos que privilegiam a
transferência ilícita dos recursos extraídos dos cofres públicos (ABRÃO, 2011, p. 84-114).
Melo Filho (1984, p. 21) identifica como ocorre a violação do sigilo bancário (grifo
nosso):
A guarda do sigilo bancário constitui dever legal imposto de forma cogente, sob
cominação severa, só desobrigando diante de situações definidas, em circunstâncias
expressas e ante autoridades que a própria legislação enumera exaustivamente. O
desatendimento desses preceitos constitui crime, sujeitando os responsáveis a pena
de reclusão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Aliás, a violação do sigilo
bancário ocorre quando o seu depositário, qual seja, a instituição financeira, ou seu
preposto, revela-o a terceiros, estranhos e desobrigados de sua manutenção. Desde
que revelado, por quem tenha obrigação legal de preservá-lo, a quem não tem essa
obrigação, dá-se a violação e, assim, pode-se falar em “quebra” de sigilo.

Köhler (2012, p. 59) disciplina que:
A quebra do sigilo bancário autorizada na referida lei é justificada como medida
necessária à garantia da devida fiscalização tributária por meio do conhecimento de
parcela do patrimônio eventualmente oculta pelo contribuinte, visando a dar
efetividade ao princípio da capacidade contributiva; bem como é justificada no
interesse público que a utilização da medida atende, uma vez que interessa à
sociedade que cada qual contribua para os cofres públicos de forma justa, dentro e
na medida de sua capacidade contributiva.

Depreende-se, à luz do exposto acima, que a justiça fiscal compõe um dos grandes
35

pilares justificadores da quebra do sigilo bancário. É apenas por meio de uma fiscalização
tributária eficiente que o Estado consegue concretizar, com efetividade, o princípio da
capacidade contributiva.
Contudo, diversos são os artifícios utilizados pelos maus contribuintes para burlar o
sistema de fiscalização estatal, o que acaba por dificultar a arrecadação dos valores devidos,
gerando imensuráveis prejuízos ao erário público.
O constante endividamento do Estado, decorrente de uma péssima administração; a
dificuldade na cobrança da dívida ativa, com a consequente diminuição da receita arrecadada;
a demora e os inúmeros obstáculos burocráticos durante o trâmite do procedimento executivo
fiscal são variáveis que fortalecem cada vez mais a ideia da quebra do sigilo bancário dentro
dos processos judiciais.
Além das já citadas, são também justificativas para a quebra do sigilo(ABRÃO, 2011,
p. 84):
A segurança do Estado no conhecimento de dados específicos e o rastreamento das
informações, pela rede interligada; a macrocriminalidade organizada, com os ares do
terrorismo nefasto que assola as nações, fazendo com que ocorra uma reviravolta no
segredo e na disposição do subsídio em atenção ao interesse coletivo de países
signatários de pactos definindo auxílio e colaboração contra as desconfianças
geradas a partir dos ataques vivenciados em pleno século XXI. Demais disso, as
incredulidades da política governamental e os elevados gastos de campanhas
eleitorais, tudo isso propugna uma revisão dogmática para relativizar o padrão do
sigilo bancário em harmonia com o de natureza fiscal.

Dessa forma, entende-se que o sigilo não mais pode ser um impedimento à
necessidade de investigação e apuração de responsabilidades. Permitir esse entrave significa
regredir no processo de fiscalização dos delitos tributários e previdenciários, alimentando
cada vez mais a sensação de impunidade e sacrificando a sociedade como um todo, devido
aos erros e faltas cometidas por alguns protagonistas que buscam, desenfreadamente, o lucro a
qualquer custo.

Na realidade, as operações realizadas que envolvem grandes somas, quer nas
concorrências públicas, quer nos procedimentos de privatização, alienação de
controle, aportes de capital no mercado financeiro e de capitais, repercutem
decididamente na órbita econômica, sendo que a revelação dessas circunstâncias
preside a necessidade de averiguação dos subsídios concretos, no sentido de
minimizar irregularidades, ou malversação, mormente com a presença de fundos de
pensão, desnaturando o aspecto que orienta o sistema da livre-iniciativa. (ABRÃO,
2011, p. 95).

Consoante o exposto acima, a quebra do sigilo bancário fundamenta-se,
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primordialmente, no interesse público, de forma a atender aos ditames do bem comum.
Ocorre que nem sempre essa quebra estará voltada para a concretização do interesse público.
Abrão (2011, p. 84-114) expõe quatro hipóteses de derrogação do sigilo bancário em
que é dispensada a necessidade de autorização especial para tanto. Nessas quatro hipóteses, o
sigilo dará lugar à autonomia da vontade (consentimento do cliente) e ao interesse da
coletividade (falência e enriquecimento ilícito do cliente), devendo ceder também nas
situações de litígio entre o Banco e o cliente, seja este judicial ou não.
2.2.1 A “cláusula de reserva de jurisdição” e a quebra do sigilo bancário
A excepcionalidade da quebra do sigilo bancário é evidente não apenas pela
constatação das consequências devastadoras que a sua generalização pode causar, mas
também por integrar o bloco de atividades sujeitas à denominada “cláusula de reserva de
jurisdição”. Isso significa que o sigilo bancário, em regra, para ser quebrado, deverá ser
levado à esfera de competência do Poder Judiciário, que proferirá decisão devidamente
fundamentada sobre o assunto e delimitará, desde logo, as responsabilidades dos requerentes
nos casos de abuso de poder (excessos ou desvios).
O Superior Tribunal de Justiça, evidenciando esse caráter excepcional da quebra do
sigilo bancário, entendeu que, mesmo na via judicial, deverá o exequente provar que esgotou
todos os meios possíveis para encontrar bens e valores de titularidade do devedor antes de
recorrer à quebra do sigilo ao juízo competente. Somente haverá interesse jurisdicional
quando se demonstrar que foram envidados todos os esforços para localizar os bens do
devedor, ou se tornar evidente que o devedor está dificultando, propositadamente, a execução
do título. Portanto, o exequente deverá comprovar que houve o esgotamento de todos os
meios existentes para tentar arrecadar, em vão, o valor a ser executado.
Assim sendo, o art. 3º da Lei Complementar nº 105/2001 aduz que o Banco Central do
Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e as instituições financeiras possuem o dever legal
de prestar todas as informações necessárias para o desenrolar do processo, somente quando
requisitadas pelo Poder Judiciário, preservando, assim, o caráter sigiloso destas informações,
mediante o acesso restrito às partes, que delas poderão servir-se apenas para subsidiar a lide
em questão.
Do mesmo modo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e as Comissões
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Parlamentares de Inquérito municipais encontram-se sujeitos à cláusula de reserva de
jurisdição, é dizer, somente poderão obter acesso às informações e documentos relativos a
bens, direitos e obrigações de pessoas físicas ou jurídicas, mediante autorização da autoridade
judiciária competente.
Após a quebra do sigilo, o processo judicial deverá correr em segredo de justiça, sendo
possível apurar eventual responsabilidade civil do Estado nos casos em que houver
descumprimento desse dever.
3 O SIGILO BANCÁRIO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
Tradicionalmente, a posição predominante no Supremo Tribunal Federal era no
sentido de que o sigilo bancário não poderia ser quebrado diretamente pelas autoridades
tributárias, sem a intervenção do Poder Judiciário, visto que esta conduta violaria a reserva
constitucional de jurisdição (grifo nosso):
SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do
artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência,
às comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção – a
quebra do sigilo – submetida ao crivo de órgão equidistante – o Judiciário – e,
mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal.
SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a
Carta da República norma legal atribuindo à Receita Federal – parte na
relação jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao
contribuinte. (RE 389.808/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
DJe de 10/5/11).

Ocorre que a tal questão da (in)constitucionalidade da Lei Complementar nº 105/2001
chegou novamente ao Supremo Tribunal Federal, e agora em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, por meio de quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADI‟s 2386,
2390, 2397 e 2859), todas de relatoria do Min. Dias Toffoli, além do Recurso Extraordinário
(RE) 601314, com repercussão geral reconhecida em 22 de outubro de 2009, de relatoria do
Min. Edson Fachin, para ser definitivamente resolvida pela Suprema Corte.

3.1 Análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2390/DF
A ADI 2390 foi escolhida como ação representativa do caso em tela para julgamento
definitivo. Essa ADI, ajuizada pelo Partido Social Liberal – PSL, impugnava as normas
relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de
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contribuintes à administração tributária, sem a intermediação do Poder Judiciário.
3.1.1 Alegação de inconstitucionalidade da expressão “do inquérito ou”
O Partido Social Liberal apontou a inconstitucionalidade da expressão “do inquérito
ou”, contida no art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 105/2001, que admitia a decretação da
quebra do sigilo em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. O Min. Relator Dias
Toffoli esclareceu que esta norma refere-se à investigação criminal levada a efeito no
inquérito policial, onde há muito se admitia a quebra de sigilo bancário, inclusive um
entendimento amplamente aceito pelos Tribunais, quando presentes indícios de ilícitos penais.
A mais abalizada doutrina (BELLOQUE, 2003, p. 172) sustenta a constitucionalidade
da quebra do sigilo dentro do processo penal, inclusive no inquérito policial. Desta feita, é
admitida a quebra do sigilo bancário também na fase inquisitória, desde que observadas as
seguintes regras: a) quebra determinada por autoridade competente; b) em decisão
satisfatoriamente motivada; c) com demonstração clara dos indícios da materialidade e autoria
delitivas (interesse público relevante); d) existência de pertinência temática entre os fatos
investigados e as informações obtidas da violação; e) real necessidade da violação do sigilo
(princípio da proporcionalidade); e f) existência de limitação temporal do objeto da medida,
enquanto predeterminação formal do período.

3.1.2 Alegação de inconstitucionalidade dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001
e dos Decretos nº 3.724/2001 e nº 4.489/2002
O Ministro Relator Dias Toffoli, para defender sua posição pela constitucionalidade
dos dispositivos legais ora atacados, valeu-se de duas vertentes principais: a) a inexistência de
violação a direito fundamental ao sigilo bancário, pois o que há é a simples transferência de
dados entre as instituições e não a efetiva quebra dos mesmos; e b) a confluência entre o dever
do contribuinte de pagar tributos e o dever do Fisco de bem tributar e fiscalizar a arrecadação
tributária.

3.1.2.1 Manutenção das garantias fundamentais: do sigilo bancário ao sigilo fiscal
Na visão do Min. Relator, para que ocorra a efetiva quebra do sigilo bancário, passa a
ser fundamental a exposição dos dados sigilosos obtidos das instituições financeiras e a
consequente circulação das informações para sujeitos não autorizados por lei.
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Sustenta ainda que há a permanência da confidencialidade desses dados bancários
mesmo quando transferidos para a seara da Administração Tributária, abrigados antes sob o
manto protetivo do sigilo bancário e, após a transferência, sob a égide do sigilo fiscal,
disciplinado pelos novos dispositivos inseridos pela Lei Complementar nº 104/2001 no
Código Tributário Nacional.
O Min. Relator prossegue:

Importa salientar que inexiste qualquer distinção entre uma e outra espécie de sigilo
que possa apontar para uma menor seriedade do sigilo fiscal em face do bancário.
Ao contrário, os segredos impostos às instituições financeiras (muitas das quais, de
natureza privada), se mantêm, com ainda mais razão, com relação aos órgãos fiscais
integrantes da Administração Pública, submetidos que são à mais estrita
legalidade.(ADI nº 2390/DF. Relator o Min. Dias Toffoli. Data de Publicação:
24/02/2016)

Conclui, por fim, tratar-se de uma simples transferência de dados sigilosos (mero
compartilhamento), oriundos de instituições bancárias, que possuem o dever de sigilo
(bancário), para a Administração Tributária que também mantém essa obrigação de sigilo
(fiscal) instituída em lei. O simples acesso do Fisco aos dados não enseja, por si só, violação à
privacidade e à intimidade do contribuinte, sendo necessária a ocorrência da divulgação ou o
conhecimento por terceiros não obrigados pelo sigilo.
Além disso, o Min. Dias Toffoli observa também que a Lei Complementar nº
105/2001 institui uma gradação no sistema de fiscalização, que se inicia com meios menos
gravosos ao contribuinte, podendo ser utilizados os mais gravosos apenas em casos
autorizados e mediante o preenchimento de requisitos legais.
A primeira providência fiscalizatória compreende a identificação dos titulares das
operações e dos valores globais mensalmente movimentados, sem a inclusão de qualquer
elemento que possa identificar a origem ou a natureza dos gastos efetuados (art. 5º, § 2º da LC
105/2001). Dessa forma, o Fisco tem acesso apenas a dados gerais dos correntistas. Somente
quando houver omissões ou em hipóteses de suspeita de cometimento de ilícitos fiscais é que
será possível à fiscalização exigir um exame mais detalhado dos dados bancários.
Para tanto, conforme prevê o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, será necessária
a prévia instauração de um processo administrativo ou um procedimento fiscal em curso, bem
como a inexistência de outro meio hábil para esclarecer esses fatos, além da
indispensabilidade de tais exames pela autoridade administrativa competente.
A partir disso, a obrigatoriedade da instauração do processo administrativo promoverá
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a automática incidência da Lei nº 9.784/1999, que garante a observância dos princípios da
finalidade, da motivação, da proporcionalidade e do interesse público aos contribuintes
investigados, restringindo uma possível margem de abusos no procedimento de fiscalização.

3.1.2.2 A Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar
tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar)

Neste tópico do voto, o min. Dias Toffoli atentou para a importância do dever de pagar
tributos em uma sociedade organizada conforme as características do Estado Social (é o caso
do Brasil), em que o Poder Público se compromete em assegurar a todos uma existência
digna, mediante a concretização de direitos sociais, econômicos e culturais dos cidadãos. Para
Toffoli, “no Brasil, o pagamento de tributos é um dever fundamental”.
Evidenciou também a natureza solidária do tributo e o seu papel na efetivação dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre eles a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária.

O tributo corresponde, pois, à contribuição de cada cidadão para a mantença do
Estado e, consequentemente, para a realização de atividades que assegurem os
direitos fundamentais – notadamente os direitos daqueles que possuem menos
condições de contribuir financeiramente com o Estado.(ADI nº 2390/DF. Relator o
Min. Dias Toffoli. Data de Publicação: 24/02/2016)

À vista da tamanha importância da contribuição de cada cidadão para a manutenção do
Estado Fiscal, o min. Relator atentou para a adoção de mecanismos efetivos de prevenção à
sonegação fiscal e apontou ser a Lei Complementar nº 105/2001 um instrumento eficaz no
combate à sonegação fiscal.
A queda na arrecadação da receita pública afeta negativamente a prestação de serviços
públicos essenciais, dificultando a concretização dos direitos fundamentais sociais, como a
saúde, a educação, etc. Além do que, impede a efetivação dos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva.
Ressalta-se, ainda, que o acesso às informações bancárias pela Administração é
relevante não só para coibir os casos de sonegação fiscal, mas também para o
combate às organizações criminosas, às fraudes do comércio exterior e às condutas
caracterizadoras de concorrência desleal. Mais recentemente, tem-se mostrado
instrumento essencial no combate à corrupção no país e aos crimes de lavagem de
dinheiro, dentre tantos outros delitos. (ADI nº 2390/DF. Relator o Min. Dias Toffoli.
Data de Publicação: 24/02/2016)
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O min. Dias Toffoli lembra ainda que o Brasil assumiu diversos compromissos
internacionais relacionados à transparência e ao intercâmbio de informações financeiras para
fins tributários e de combate à movimentação de dinheiro de origem ilegal. Por conta disso, o
país teria que tomar algumas providências (legais e práticas) para se adequar aos ditames
impostos pelos tratados assinados e sugeriu que a Lei Complementar nº 105/2001 poderia ser
uma medida bastante interessante para o efetivo atendimento desses tratados no país.
O Brasil participa do Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações
para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes), órgão pertencente à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômicos (OCDE), que possui a função de estabelecer padrões internacionais de
transparência e troca de informações na área tributária, com o propósito de evitar o
descumprimento das normas tributárias e o cometimento de ilícitos. Desse modo, o Fórum é
competente para monitorar o nível de transparência dos países-membros em matéria fiscal.
O Min. Relator explica ainda que, em julho de 2014, foi desenvolvido um padrão
global para o intercâmbio automático de informações para fins tributários (Standard for
Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters). Esse padrão exige
que as jurisdições dos países-membros obtenham informações perante instituições financeiras
e disponibilizem-nas automaticamente a outras jurisdições. Por isso, segundo o min. Dias
Toffoli, “não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários
dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena, inclusive, de descumprimento de
seus compromissos internacionais.” (ADI nº 2390/DF. Relator o Min. Dias Toffoli. Data de
Publicação: 24/02/2016).
Liziane Meira e Ricardo Bastos (2015, p. 262) enunciam que:
Todos os instrumentos internacionais que tratam da troca de informações entre as
instituições financeiras e o Fisco adotam a regra de que a transparência de
informações bancárias é premissa de uma administração tributária eficiente e uma
adequada aplicação da legislação interna, o que torna um país dentro de padrões
aceitos internacionalmente no tocante à gestão de tributos.

Para o mencionado relator, declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº
105/2001 configuraria um comportamento que iria na contramão da tendência internacional,
qual seja, o compartilhamento de informações bancárias dos contribuintes com as
administrações tributárias. Pondera ainda que esse tipo de atuação por parte do Fisco é
primordial para o combate não só da evasão fiscal, mas também no combate a práticas
criminosas, tais como o narcotráfico, o crime organizado, a lavagem de dinheiro e o
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terrorismo.

3.1.3 Alegação de inconstitucionalidade do art. 3º, § 3º, da Lei Complementar nº 105/2001
Assentou-se essa alegação numa possível violação à isonomia processual entre as
partes, atribuindo à União Federal uma espécie de privilégio. O supracitado artigo prevê que o
Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários forneçam aos órgãos de defesa
da União (Advocacia-Geral da União) todas as informações e documentos imprescindíveis
para a defesa do ente federal.
O Min. Relator explicita que tal previsão, além de necessária, configura prática
recorrente no dia-a-dia forense da advocacia pública. Esse intercâmbio informacional é
destinado precipuamente a subsidiar a elaboração de peças jurídicas e outros atos processuais
importantes. Carlos Alberto Habström (2009, p. 348) sintetiza da seguinte forma:
(...) Os órgãos jurídicos da Administração Federal estão, hoje – melhor dizendo,
talvez, a partir da criação da AGU – estreitamente interligados. É como se
formassem um grande departamento administrativo, com divisões ou seções
especializadas.
Ora, a maioria das ações ajuizadas contra a União envolvem atos normativos ou
administrativos de órgãos da administração direta e indireta, normalmente também
integrantes do polo processual passivo. Na prática, como sabe quem quer que tenha
algum conhecimento da máquina jurídica federal, em todos esses casos a defesa da
União solicita aos órgãos envolvidos subsídios para as contestações.
É nesse contexto que se insere a norma ora comentada. Não há que falar, portanto,
em transformação da União em „superparte‟, privilegiada e avassaladora,
caracterizando-se como um excesso de cautela ou de zelo do legislador.

Assim, os órgãos de defesa da União possuem legitimidade para solicitar aos demais
órgãos federais, integrantes desse grande departamento administrativo, todas as informações e
dados que possam estar relacionados à lide.

3.1.4 Alegação de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001

O art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001 veio inserir o § 1º, inciso II, e o § 2º no art.
198 do CTN, que excetua o sigilo fiscal para permitir o compartilhamento com outras
autoridades administrativas de informações obtidas durante os procedimentos de fiscalização,
por meio da instauração de regular processo administrativo, com o fito de investigar o sujeito
pela prática de alguma infração administrativa. Quanto ao intercâmbio de informações
sigilosas, este somente poderá ser realizado através de processo previamente instaurado e a
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entrega deverá ser feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo.
No entendimento do Ministro Dias Toffoli, não há propriamente quebra de sigilo,
mas apenas a transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública,
mecanismo este voltado à satisfação do interesse público primário, haja vista a necessidade do
controle patrimonial dos servidores pela Administração Pública e a preservação dos princípios
da ética e da moralidade dentro do serviço público.

3.1.5 Resultado final do julgamento da ADI 2390/DF

O Supremo Tribunal Federal, por maioria dos membros (9 votos contra 2), decidiu
pela constitucionalidade integral da Lei Complementar nº 105/2001 e dos seus respectivos
decretos regulamentadores, Decretos nº 3.724/2001 e nº 4.489/2002, e da Lei Complementar
nº 104/2001, na parte que toca ao sigilo fiscal.
Assim, as autoridades e agentes fiscais dos entes políticos poderão requisitar
diretamente às instituições financeiras quaisquer informações bancárias dos contribuintes
relacionadas às movimentações financeiras, sem a necessidade de determinação judicial.
As autoridades fiscais deverão observar, no mínimo, as seguintes garantias: a)
pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de
cobrança no procedimento administrativo instaurado; b) notificação do contribuinte quanto à
instauração do processo e a todos os demais atos; c) sujeição do pedido de acesso a superior
hierárquico do requerente; d) existência de sistemas eletrônicos de segurança que fossem
certificados e com registro de acesso; e e) estabelecimento de mecanismos efetivos de
apuração e correção de desvios. A desobediência a qualquer dessas garantias torna a quebra
dos dados ilegal e, portanto, as informações não poderão ser utilizadas para subsidiar eventual
defesa administrativa ou judicial.
Cumpre enfatizar, as disposições acima retratadas aplicar-se-ão a todos os entes
federativos, porém somente a União Federal possui condições imediatas para aplicar a
referida lei complementar. Trata-se do Decreto Federal nº 3.724/2001. Ou seja, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios que também almejarem ter acesso direto aos dados bancários
dos seus respectivos contribuintes deverão, antes de mais nada, criar um ato normativo
específico, de conteúdo similar ao decreto federal, que regulamente a lei complementar dentro
do seu próprio âmbito de atuação fiscalizatória (regulamento).
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3.2 A problemática referente à (in)constitucionalidade da Lei Complementar nº
105/2001
A Constituição Federal de 1988 foi categórica ao determinar, no seu art. 60, § 4º, IV,
que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e
garantias individuais e, sendo o sigilo bancário uma garantia fundamental individual,
compondo

umas

das

expressões

do

direito

à

privacidade,

haveria

flagrante

inconstitucionalidade qualquer emenda (ou lei) que venha a enfraquecer a proteção desse
sigilo. Constituiria, pois, uma cláusula pétrea na atual ordem constitucional.
Não obstante o sigilo bancário constituir cláusula pétrea, é possível relativizá-lo em
determinadas situações: o sigilo deverá ceder diante de interesse público ou social
comprovado em decisão judicial devidamente fundamentada, sendo assegurado às partes
envolvidas o devido processo legal. Contudo, é imprescindível apontar que a mera invocação
do interesse público, sem a real comprovação deste, não autoriza a quebra, visto que isso
permitiria a interferência indevida do Estado na esfera íntima do cidadão, dando azo,
inclusive, aperseguições políticas.
Gilmar Ferreira Mendes (2011, p. 324) opina sobre a excepcionalidade da quebra do
sigilo e elenca alguns pontos importantes que devem ser atentamente observados pelos
interessados:

O sigilo haverá de ser quebrado em havendo necessidade de preservar um outro
valor com status constitucional, que se sobreponha ao interesse na manutenção do
sigilo. Além disso, deve estar caracterizada a adequação da medida ao fim
pretendido, bem assim a sua efetiva necessidade – i. é, não se antever outro meio
menos constritivo para alcançar o mesmo fim. O pedido de quebra do sigilo bancário
ou fiscal deve estar acompanhado de prova da sua utilidade. Cumpre, portanto, que
se demonstre que “a providência requerida é indispensável, que ela conduz a alguma
coisa”; vale dizer, que a incursão na privacidade do investigado vence os testes da
proporcionalidade por ser adequada e necessária.

À vista disso, o sigilo bancário não representa um direito ilimitado ou absoluto,
podendo ser excepcionado em nome do interesse público e para a regular administração da
justiça. Restam, pois, identificados os seguintes pontos importantes: a) a quebra do sigilo
bancário só se legitima frente à preservação de outro valor também com viés constitucional
que colida frontalmente com a garantia do sigilo; b) adequação da medida ao fim pretendido,
ou seja, a quebra do sigilo deve configurar uma maneira útil e apta de se obter as informações
pretendidas pelas autoridades; c) prova concreta da utilidade dos dados sigilosos no
desenrolar do processo, isto é, o procedimento da quebra deve ser de extrema necessidade
45

para a parte requerente subvencionar sua defesa; d) as regras sobre a quebra do sigilo devem
harmonizar-se com as normas e princípios constitucionais.
A relativização do sigilo bancário encontra especial guarida no princípio da
proporcionalidade. Somente será admitida a quebra do sigilo frente ao interesse público
quando for possível enxergar os critérios de necessidade, adequação e razoabilidade da
medida excepcional. A análise do requisito da adequação impõe que a medida a ser tomada
deverá ser a mais correta para se atingir o interesse público almejado. Quanto à necessidade, a
medida escolhida deverá causar o menor dano ao indivíduo. Já a proporcionalidade em
sentido estrito se resume na ponderação de valores, vale dizer, verifica-se o custo-benefício da
medida, as vantagens advindas daquela opção devem justificar as desvantagens para o
cidadão, trazendo, ao final, maiores benefícios aos titulares do direito fundamental.
(QUEZADO; LIMA, 2002, p. 48)
É incontestável que o Estado-juiz, por ser um órgão equidistante das partes, possui a
imparcialidade necessária para verificar a observância dos requisitos necessários e, ao final,
julgar fundamentadamente o pedido de quebra do sigilo bancário do correntista investigado,
pois se levará em consideração a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e o respeito às normas previstas na lei de regência.
Segundo o ministro Celso de Mello, "não faz sentido que uma das partes diretamente
envolvida na relação litigiosa seja o órgão competente para solucionar essa litigiosidade."
(ADI nº 2390/DF. Relator o Min. Dias Toffoli. Data de Publicação: 24/02/2016). Permitir que
a Administração tributária, parte na demanda, avalie, de acordo com a discricionariedade do
agente fiscal responsável, a possibilidade ou não de imiscuir-se na vida privada dos
contribuintes a pretexto de realizar o seu mister de “bem fiscalizar e bem tributar”, sem
extrapolar os limites estabelecidos no ordenamento jurídico, é uma bela utopia.
O ministro Marco Aurélio, no RE nº 389.808/PR, asseverou que “nem mesmo o
Ministro de Estado da Fazenda poderia ter acesso a dados bancários de certo cidadão –
individualizado” (RE nº 389.808/PR. Relator: Ministro Marco Aurélio, DJe: 10/05/2011). Por
ser a Receita Federal órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, aquela também não estaria
autorizada a ter acesso a tais informações, caracterizando-a como órgão essencialmente
fiscalista e, portanto, parcial nas relações com os contribuintes. Nesses casos, a tendência será
o cometimento de inúmeros abusos por parte do Fisco.
Outrossim, há também manifesta ofensa à garantia do devido processo legal e ao
princípio da separação dos poderes, pois é dado a um só órgão do Poder Executivo (Receita
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Federal) o poder de investigação, acusação e julgamento. Tais comportamentos não se
coadunam com as diretrizes que regem um verdadeiro Estado Democrático de Direito.
Quezado e Lima (2002, p. 42) posicionam-se no sentido de que a Lei Complementar nº
105/2001, de fato, violou o princípio do devido processo legal nas suas duas facetas: o
substantivo e o processual.
Outro ponto que merece atenção é a irreversibilidade da medida de quebra do sigilo.
Uma vez violado, torna-se impossível voltar ao status quo ante, ou seja, não há como os
dados revelados voltarem para o âmbito de conhecimento estritamente privado do indivíduo:
as autoridades tributárias que tomarem conhecimento de informações bancárias sem cumprir o
passo-a-passo previsto em lei, ainda que não possa utilizar tais provas em um processo futuro,
não as deixará de conhecê-las. Constata-se, assim, que, mesmo existindo o controle a
posteriori do Judiciário, é inviável reparar o real dano causado à parte prejudicada. É por esse
motivo que o controle judicial preventivo é tão importante para a realização dos ditames da
justiça nas relações entre as instituições financeiras, seus respectivos correntistas e a
Administração Tributária.
Ademais, a justificativa do combate à criminalidade, por si só, não se sustenta, tendo
em vista a contínua modernização do sistema de arrecadação idealizado pelo Poder Público
com o escopo de cruzar informações entre os próprios entes federados (e até com outros
Estados-nações) relativas à situação econômico-financeira dos seus contribuintes para
promover a justa tributação.
Arnoldo Wald (1992, p. 234 e 235) ratifica o posicionamento acima:

Cabe pois lembrar que, na maioria dos casos, as críticas feitas ao sigilo bancário têm
sido de caráter demagógico, pois, em todas as legislações, já há atualmente
mecanismos adequados para evitar que o sistema bancário seja utilizado para
praticar fraudes. Efetivamente, já se verificou que, quando se quer realmente
combater as fraudes, não é o sigilo bancário um obstáculo real, de tal modo que,
mesmo nos países nos quais o sigilo é considerado condição de sobrevivência da
economia local, como ocorre na Suíça, onde a matéria chegou a ser objeto de
plebiscito, é possível bloquear recursos tanto de ex-chefes de Estados e de Ministros
como de traficantes de droga.



Cláudia Luiz Lourenço aduz que: “Para Melissa Folmann (2005, p.145-146), a lei em comento, ao retirar do
Judiciário o poder de apreciação da quebra do sigilo, em verdade retirou do cidadão o direito ao devido processo
legal que, no seu entender, constitui cláusula pétrea, principalmente, num Estado de Direito que encontra na
tripartição de poderes uma de suas manifestações. Essa autora entende que a normatização do art. 6º, que permite
a Administração Tributária, órgão do Poder Executivo, ao acessar diretamente as informações bancárias do
contribuinte, está em descompasso com o sistema jurídico em vigor, pois dá a um só órgão, tendo como exemplo
a Secretaria da Receita Federal, o poder de investigação, acusação e julgamento. O órgão do Executivo não
dispõe da imparcialidade, característica do Poder Judiciário, para quebrar o sigilo. Isso ocorre porque somente o
Judiciário é terceiro neutro e imparcial da relação Fisco-Contribuinte.”
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Quanto aos tratados internacionais assinados pelo Brasil, é fundamental que o
legislador sempre leve em consideração as normas constitucionais sobre o assunto, visto que
estas irão servir de alicerce para esses tratados e convenções. Não é razoável que o país adote
instrumentos internacionais que possam vir a conflitar frontalmente com a Constituição
Federal de 1988, sob pena de serem declarados inconstitucionais. Nesse ponto, deve haver um
justo equilíbrio entre as obrigações internacionais assumidas e o texto constitucional, de tal
maneira que o Brasil internalize os bons propósitos anunciados e implemente-os mediante o
emprego de mecanismos admissíveis constitucionalmente, sem invasão à vida privada dos
cidadãos.
Ferraz Júnior (1993, p. 457) conclui que:
Não resta dúvida, pelo exposto, que tanto a privacidade quanto a inviolabilidade de
sigilo de dados, inseridas no art. 5º da Constituição Federal, são uma peça fundante
da própria cidadania, ao lado de outros direitos fundamentais ali expressos. O sigilo,
nesse sentido, tem a ver com a segurança do cidadão, princípio cujo conteúdo
valorativo diz respeito à exclusão do arbítrio, não só de parte da sociedade como
sobretudo do Estado que só pode agir submisso à ordem normativa que o constitui.
Nestes termos, a cidadania, exigência do princípio republicano, que a reclama como
uma espécie de fundamento primeiro da vida política e, por conseqüência, do
Estado, antecede o Estado, não sendo por ele instituída. É ela que constitui a
distinção entre o público e o privado, sob pena de perversão da soberania popular
(CF., art. 1º, parágrafo único). As competências estabelecidas e atribuídas ao Estado
devem, pois, estar submetidas ao reconhecimento do indivíduo como cidadão, cuja
dignidade se corporifica em direitos fundamentais.

Logo, um Estado de Direito deve observar rigorosamente a legislação aplicável para as
hipóteses de exceção ao dever de sigilo que seja plenamente compatível com a Constituição.
Dessa maneira, “o que se pretende assegurar, na sociedade democrática, é a liberdade
individual sob todos os seus aspectos. Liberdade que não admite a interferência contínua e
onipresente do Estado na vida de cada cidadão” (WALD, 1992, p. 242).
Enfim, as normas que excepcionam a regra do sigilo bancário devem ser interpretadas
restritivamente,somente podendo ser violado mediante determinação judicial ou por comissão
parlamentar de inquérito (federal ou estadual), a quem a Constituição Federal atribuiu poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais.

4 CONCLUSÃO

À luz de todo o conteúdo exposto, opta-se, ao final, pela busca do perfeito equilíbrio
entre o direito à privacidade, definido como regra, e o interesse público (arrecadação tributária
eficiente) que, em situações específicas, autoriza (ou impõe) a quebra do sigilo bancário,
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sobrepondo-se ao interesse privado (princípio da supremacia do interesse público sobre o
privado).
No entanto, não se mostra razoável que a decisão relacionada à quebra do sigilo
bancário permaneça exclusivamente ao arbítrio das autoridades tributárias. Essas autoridades
não agem com a imparcialidade necessária para realizar um juízo de valor razoável sobre a
real necessidade dessa violação para os fins perseguidos.
Deve-se obstar que o Poder Executivo concentre para si funções típicas dos outros
Poderes da República, em uma clara violação aos fundamentos inerentes ao Estado
Democrático de Direito. O princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da
Constituição Federal, estabelece uma divisão clara entre os Poderes, independentes e
harmônicos entre si, que deve ser observada, sob pena de inconstitucionalidade da lei que a
desrespeitar.
É por meio da relativização do sigilo bancário que o Fisco passa a ter acesso quase
ilimitado aos mais diversos tipos de informações sobre os contribuintes, desde a situação
econômico-financeira do indivíduo (negócios econômicos e planos futuros) até seus aspectos
mais íntimos, como as relações familiares, convicções políticas e religiosas, e até mesmo
hábitos e preferências, que traduzem minuciosamente a rotina do titular da conta bancária. É
dessa maneira que a Administração Tributária vem ganhando força e utilizando estes dados
recolhidos para incrementar os procedimentos de fiscalização, quase sempre com o objetivo
oculto de aumentar, desenfreadamente, a receita tributária.
A inconsequente quebra do sigilo bancário é apenas um dos vários exemplos de
instrumentos que, se utilizado de maneira ilegal, pode devastar a intimidade da pessoa
fiscalizada. É, portanto, o trunfo mais importante da Administração Tributária a legitimar os
inúmeros abusos perpetrados contra os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.
Conclui-se, dessa forma, a Lei Complementar nº 105/2001 positiva um manifesto
abuso de poder por parte do Fisco, no momento em que este sustenta a desnecessidade de
ordem judicial para a quebra de sigilo bancário dos contribuintes, prerrogativa esta que cabe
ao Poder Judiciário, desrespeitando, dentre outros, o princípio da reserva de jurisdição e a
garantia da separação dos poderes.
Assim, deverá o órgão judiciário realizar um juízo de concordância prática entre os
princípios constitucionais aplicáveis ao caso concreto, dando-lhes máxima eficácia sem,
contudo, suprimir o núcleo essencial de cada um, revestido da necessária imparcialidade para
solucionar o conflito, como um moderador neutro, alheio aos interesses em jogo.
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RESUMEN
El presente artículo tiene por finalidad presentar un resumen sobre el camino, orígenes, causas
y consecuencias de la tributación, con efectos de confiscación, por la historia de Brasil, desde
sus tiempos precoloniales hasta los días actuales. En esta misma vía, al mismo tiempo en que
se explota este tema, en el presente trabajo, también se abordará los efectos confiscatorios de
la tributación exacerbada sobre el patrimonio del contribuyente.
Palabras-claves: tributación exacerbada; confiscación; patrimonio; contribuyente.
ABSTRACT
This article has as goal to present an abstract about the trajectory, origins, causes and
consequences of taxation with confiscation effects through the Brazil‟s history, since its
precolonial times until nowadays. In this same way that it is exploited, in this article, it also
will deal with the confiscation effects from overdone taxation over taxpayer property and
others goods.
Keywords: overdone taxation; confiscation; property; taxpayer.
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1 INTRODUCCIÓN
Históricamente no es posible precisar cuándo realmente se inició la institución del
tributo. En la antigüedad el hombre no vivía en una sociedad organizada. Era la etapa del
hombre nómada. Éste y sus seres o grupos familiares llegaban a alguna región y se quedaban
allí hasta que los recursos vegetales y animales se agotaran. Cuando esto ocurría, buscaban
otro lugar para explotar y poder vivir de lo que allí hubiera.
Con el correr del tiempo, el hombre desarrolló técnicas de plantación y de cría de
animales que lo llevaron a instalarse en determinadas regiones y a establecer aldeas y pueblos.
Frente a distintas necesidades, el hombre pasó entonces a intercambiar su producción
excedente con los demás habitantes de otras aldeas o pueblos. Era la época del trueque, la
época en que el hombre comenzó a producir excedentes. Lo que no se intercambiaba se
almacenaba, cuestión ésta que, indudablemente, marcó el inicio de la acumulación de la
riqueza. Surgen así fuertes conflictos e intrigas entre las aldeas y los pueblos.
A partir de este nuevo estilo de vida en grupo y ya en sociedad, el hombre comenzó a
sentir la necesidad de contar con un líder o líderes para protegerse y para proteger a su grupo.
Se crea entonces un modelo de jefe, líder o rey. Obviamente, este líder tiene ahora la
responsabilidad de proteger a todo el grupo. Para ello, los líderes o reyes de la antigüedad
contaban con ayudantes que organizaban las fuerzas de protección y se preparaban para
eventuales guerras o confrontaciones. Los gastos que estas cuestiones generaban eran
cobrados a los aldeanos o súbditos. Dicha contribución se trataba de un tributo pagado en
especie (animales, productos agrícolas, piedras preciosas, etc.).
Con el transcurso del tiempo, la humanidad desarrolló y perfeccionó este nuevo
modelo de sociedad. Nacía entonces el Estado.
El antiguo modelo de Estado ha desarrollado diversas formas, desde el Estado
absolutista de los señores feudales hasta el Estado absolutista de los monarcas. El modelo
actual de Estado se inició durante el iluminismo, período en que el hombre se convirtió en el
centro de las atenciones y el Estado estaba enfocado en el interés del individuo. A partir de
este hito histórico, el Estado dejó de ser visto como un fin en sí mismo.
En todos estos modelos se ha exigido al hombre o al ciudadano toda clase de tributos.
Durante el modelo de Estado feudal-absolutista, los barones tenían autorización real
para instituir y cobrar tributos de los vasallos y de los campesinos. Obviamente, en esta época
no había un sistema tributario justo y organizado, dentro de lo que en la actualidad se conoce
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como capacidad tributaria. Se cobraba arbitrariamente y la exacción era excesivamente pesada
para el campesino o el simple ciudadano. Estos tenían la concesión de arrendamiento de las
tierras del señor feudal para trabajarlas y ceder, en promedio, el cincuenta por ciento de su
producción para el mantenimiento del feudo. Además, debían entregar grandes cantidades en
concepto de tributos. Se puede afirmar que a partir de este modelo de Estado el ciudadano
común tuvo una concreta y real noción de lo que actualmente se conoce como confiscación
tributaria.
Un tiempo después se inició el actual modelo de Estado, en el cual el hombre es
considerado sujeto de derechos y no únicamente un objeto de servicios, aunque el Estado
continuó exigiéndole el pago de tributos. El nuevo modelo de Estado consideró al ciudadano
como un contribuyente de las necesidades colectivas provenientes de la vida vegetativa del
Estado, los llamados gastos corrientes públicos, generados por el servicio público desarrollado
y puesto a disposición de los ciudadanos y de la sociedad como un todo.
A partir de esta nueva relación jurídica con el Estado, el ciudadano, al mismo tiempo
de ser un contribuyente tenía el derecho de participar activa y pasivamente en la vida pública.
De forma pasiva contó con el derecho de ciudadano, con poderes para exigir, fiscalizar y
oponerse a los desvíos de conductas de los gobernantes y a las gestiones públicas ineficientes
o temerarias.
Sin embargo, dentro de este contexto histórico de Estado y de tributo, en el ámbito de
la relación jurídica tributaria hubo un fenómeno que siempre, en mayor o en menor grado,
estuvo presente, la famosa y odiada confiscación tributaria, capaz de colocar al contribuyente
en serios problemas.
A lo largo de este trabajo se han destacado algunos acontecimientos históricos de
relevancia en la historia de los tributos brasileños, desde el período precolonial hasta los días
de hoy, respecto de la confiscación tributaria, y los cambios en los rumbos históricos del país
que este denunciado fenómeno tributario ha provocado.
El presente estudio se divide en doce capítulos: el primero trata sobre las
consideraciones generales de la confiscación tributaria; el segundo lleva al lector a conocer
los sistemas jurídicos que orientaron a los ordenamientos jurídicos de Brasil desde el período
precolonial. Los demás capítulos, de forma contextualizada, se refieren a la práctica de una
excesiva tributación sobre Brasil en sus principales etapas históricas, desde el período
colonial, pasando por el período imperial hasta la actualidad. Para ello, sin la intención de
agotar el tema, este trabajo se fundamenta en los estudios y relatos de los respetados autores
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Friedrich Renger, Ivone Pereira Rotta, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Guilherme Deveza,
Luiz Ferreira Felipe Difini, Ernest Sánchez Santiró y Aliomar Baleeiro, entre otros
igualmente reconocidos y de distintas épocas que contribuyeron y aún contribuyen para
entender y buscar posibles y concretas soluciones para que Estado y la sociedad no sucumban
en virtud de gravámenes indebidos.

2 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CONFISCACIÓN TRIBUTARIA

En sentido amplio, confiscar significa disponer de algo que le pertenece a alguien, de
forma ilegal o ilegítima, en contra de la ley.
En el Derecho Tributario, según la doctrina en general, la confiscación tributaria
presenta distintas caras. En primer lugar, se debe considerar, que cualquier exacción o
exigencia tributaria no amparada por la ley o en desacuerdo con esta, como la exacción
tributaria excesiva que traspasa los límites legales, se presupone como una confiscación
tributaria, porque el Estado-fisco dispone del contribuyente parte de su patrimonio privado y
lo ingresa de forma abusiva al tesoro público.
El eminente magistrado de Curitiba, el Dr. Jorge de Oliveira Vargas (2012, p. 72),
define la confiscación tributaria de la siguiente manera:

La expresión del efecto de confiscación reflejada en el art. 150, IV, de la
Constitución Federal, deja en claro que la garantía de no confiscatoriedad tributaria
debe recibir la interpretación más amplia posible. “Efecto”, en este caso, es el
resultado. Es por el resultado que este principio debe ser interpretado, y, por lo tanto,
es posible su aplicación utilizando los principios de analogía y de equidad, haciendo
uso de la interpretación teleológica. Toda imposición tributaria que tenga como
resultado un plus indebido a favor del Estado, tendría naturaleza confiscatoria,
1
tendría efecto de confiscación.

A diferencia, mutatis mutandi, el maestro Luiz Felipe Silveira Difini (2006, p. 20),
sostiene que:

El tributo no constituye una sanción de un acto ilícito: posteriormente, no puede de
por sí, constituir una confiscación. Puede suceder que si el tributo es excesivo,
produzca efectos equivalentes al desapoderamiento de los bienes o ingresos del
1

Texto original: “A expressão efeito de confisco utilizada no art. 150, IV, da Constituição Federal, deixa claro
que a garantia da não confiscatoriedade tributária deve receber a interpretação mais ampla possível. “Efeito”, no
caso, é resultado. É pelo resultado que este princípio deve ser interpretado, e, assim sendo, é possível, para sua
aplicação, utilizar-se dos princípios da analogia e da equidade, fazendo-se uso da interpretação teleológica. Toda
imposição tributária que tenha como resultado um plus indevido a favor do Estado, terá natureza confiscatória,
terá efeito de confisco”. (Traducción propia).
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contribuyente: es entonces, tributo con efecto confiscatorio, prohibido por el art.
2
150, IV, de la Constitución Federal.

En este mismo diapasón, nos instruye el maestro Yoshiaki Ichibara (2000, p. 482), al
enseñar que:

[...]. La Constitución vigente prohíbe la tributación con efecto de confiscación, es
decir, es un tributo que no se confunde con la pena, sino con la carga o carga elevada
que importa en tomar toda o casi la totalidad del ingreso o de la propiedad del
3
particular, por la vía de la tributación.

En observancia de todos estos sesgos que nos brindan estos renombrados juristas,
entendemos que, desde el punto de vista tributario, la confiscación puede presentar diferentes
caras. No existe la necesidad que un determinado tributo incida en la totalidad, en una sola
exacción, del patrimonio o de la renta del contribuyente. La confiscación puede tener la
apariencia de un cáncer comparado lúdicamente. Sus exacciones pueden ser tan abusivas, al
punto tal de bajar gradualmente la liquidez del valor patrimonial o de las rentas gravadas.
Cuando una tributación está más allá de la capacidad contributiva del contribuyente se estará
definitivamente frente a una forma de confiscación tributaria.
Siguiendo esta misma línea de pensamiento, invocamos las palabras del jurista Ferraz
Júnior, que plantea la llamada capacidad tributaria objetiva, aduce como ejemplo, que en
cuanto a la imposición fiscal sobre la renta, es necesario considerar para evaluar al menos
presuntamente, un valor líquido después de deducir los gastos imprescindibles o necesarios
para la manutención del contribuyente y para su núcleo familiar que depende de él. El jurista
afirma que “[...], la capacidad económica solo se inicia después de la deducción de los gastos
para la adquisición, producción, explotación y manutención de la renta y del patrimonio” 4
(FERRAZ JÚNIOR, 1990, p. 693). El jurista afirma que esta situación tributaria debe
perseguir la renta líquida profesional o el patrimonio líquido del contribuyente.
Esta confiscación tributaria indirecta agravada por la exacción impositiva sobre el
ingreso y el patrimonio del contribuyente, no se debe olvidar que, si en un sistema tributario
2

Texto original: “Tributo não constitui sanção de ato ilícito: logo, não pode, de per si, constituir confisco. O que
pode ocorrer é que o tributo, por excessivo, produza efeitos equivalentes ao desapoderamento dos bens ou da
renda do contribuinte: tratar-se-á, então, de tributo com efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da
Constituição Federal”. (Traducción propia).
3
Texto original: “[...]. A Constituição vigente proíbe a tributação com efeito de confisco, isto quer dizer que é
um tributo que não se deve confundir com uma pena, mas sim com a carga ou elevada carga que importa em
tomar toda ou quase a totalidade do ingresso ou da propriedade do particular, pela via da tributação.”
(Traducción propia).
4
Texto original: “[...], a capacidade econômica só se inicia depois da dedução dos gastos para a aquisição,
produção, exploração e manutenção da renda e do patrimônio.” (Traducción propia).
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de un Estado, más allá de la pesada imposición, existe una alícuota tributaria similar al
consumo de productos y servicios, indudablemente, la carga tributaria de este Estado estará
contaminada por la confiscación tributaria, e incluso ser más abusiva .En la mayoría de los
Estados que se encuadran en esta situación, la carga tributaria sobre los ingresos es implacable
y pesada, y lo que le queda al contribuyente, su ingreso neto, es además gravado por su
consumo.
En el mismo sentido resume el insigne maestro Aliomar Baleeiro, al describir la
modalidad más frecuente de la confiscación tributaria, afirmando que “los tributos tendrán
efectos confiscatorios cuando absorben una parte considerable del valor de la propiedad,
aniquilan la empresa o impiden el ejercicio de la actividad lícita y moral”

5

(BALEEIRO,

2003, p. 564).
La confiscación tributaria se hace presente también cuando el Fisco tributa más allá
del hecho generador objetivo - la renta, la propiedad, la prestación de servicios, o consumo y
la circulación interna o externa de mercaderías y la transmisión o recepción de la propiedad.
Tributos que inciden sobre elementos que no correspondan a estos, sin duda estará, incluso
bajo el manto de la ley, gravando excesiva e inmoralmente a los contribuyentes.
Finalmente existe una injusta y cobarde forma de exacción tributaria - es aquella que
la ley permite transferir la carga financiera del tributo al ciudadano que no es el contribuyente
de derecho (señalada por la ley tributaria), sino el contribuyente de hecho – o consumidor
final – el más débil en esta compleja relación jurídica tributaria inherente a los impuestos
indirectos, también conocida por tributación plurifásica.
El elemento objetivo que debe ser tributado por el Estado es tan solo aquel derivado de
la conducta o de la condición jurídica del contribuyente (renta, venta, servicios, circulación de
bienes y mercancías, importación, exportación, operaciones financieras, propiedad,
transferencia o recibo de la propiedad y otros actos o hechos jurídicos afines) y no elementos
extraños a la conducta o a la condición jurídica del contribuyente. El Estado no puede
imponer tributos a aquellas situaciones realizadas o generadas por el mismo Estado, o que
derivan de hechos naturales vinculados a la esencia universal del hombre, v.g. como la vida, el
derecho de circular libremente, el derecho de cumplir obligaciones, cumplir con el deber, etc.,
lo que determina es sin duda una exacción excesiva a través de la confiscación tributaria. Si
una obligación naturalmente inherente a un contribuyente este gravada, tiene una
5

Texto original: “os tributos terão efeitos confiscatórios quando absorvem uma parte considerável da
propriedade, quando aniquilam a empresa ou impedem o exercício da atividade lícita ou moral.” (Traducción
propia).
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penalización, diferente de la multa, y, si esta penalización se da en forma de tributo, esto solo
puede ser una confiscación tributaria.

3 ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE BRASIL
Las Ordenanzas Alfonsinas, Manuelinas y Filipinas, sin duda, fueron el más
importante marco de regulación del derecho de la colonia portuguesa, e la última,
fuertemente, influenció algunas partes de nuestro actual ordenamiento jurídico brasileño. Es
importante, aquí, registrar sus principales características de la época, como un referencial a
nuestro asunto histórico a respecto de la confiscación.

3.1 Las Ordenanzas Alfonsinas (1446-1521)

Las Ordenanzas Alfonsinas, creadas durante el Reinado de D. Afonso V, ocuparon un
precursor espacio jurídico a comienzos del Brasil colonial. Estas ordenanzas entraron en
vigencia a comienzos de 1446, en Portugal y fueron derogadas en 1521, durante la Dinastía de
Avis, aun en el período pre-colonial brasileño. Las Ordenanzas Alfonsinas, durante los tres
siglos medievales que permanecieron en vigencia recibieron distintas denominaciones, siendo
la principal referenciada como reformaçom das Hordenaçõoes.

(ORDENANZAS

ALFONSINAS, 1446, p. 163).
Las Ordenanzas Alfonsinas representaban una compilación de leyes dispersas,
divididas en cinco libros, organizadas de acuerdo a los Decretos de Gregorio IX.
Subsidiariamente, estas Ordenanzas fueron influenciadas por un pluralismo jurídico
predominantemente marcado por el Derecho Romano y el Derecho Canónico. El Prof. Doctor
Benetti Timm, de la Universidad Federal de Rio Grande del Sul, en uno de sus brillantes
artículos, se refería a un fragmento del texto legal que señala el pluralismo jurídico subsidiario
en escritura original del Libro II, Título IX de las Ordenanzas Alfonsinas (Texto original)6:
Estabelecemos, e poemos por ley que quando alguũ caso for trazido em pratica, que
seja determinado per algũaLey do Regno, ou estillo de nossa Corte, ou custumes dos
6

“Establecemos, y ponemos por ley que cuando algún caso fuera traído en práctica, es decir, determinado por
alguna Ley del Reino, o estilo de nuestra Corte, o costumbres de nuestros Reinos antiguamente usada, sea por
ellos juzgado no embargante por las Leyes Imperiales sobre lo dicho hayan dispuesto en otra forma, por que
donde la Ley del Reino dispone cesan todas las otras Leyes y Derechos; y cuando el caso, de que se trata, no fue
determinado por la Ley del Reino, mandamos que sea sentenciado, y finalizado por las Leyes Imperiales, y por
los Santos Cánones”. (Traducción propia del autor del texto original em portugués). (BENETTITIMM, 2006, p.
12).
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nossos Regnos antigamente usado, seja por eles julgado nom embargante que as
LeyxsImperiaaes acerca do dito caso ajam desposto em outra guisa, por que onde a
Ley do Regnodispoem cessam todalas outras Leys e Derechos; e quando o caso, de
que se trauta, nom for determinado per Lei do Regno, mandamos que seja julgado, e
findo pelas LeysImperiaes, e pelos Santos Canones.

3.2 Las Ordenanzas Manuelinas (1521-1603)

Las Ordenanzas Manuelinas en Portugal y sus colonias (1521-1603), ayudados por el
uso de la imprenta tuvieron un impacto más amplio y efectivo sobre su difusión y
conocimientos en relación a las Ordenanzas Alfonsinas.
En total se editaron cinco libros referentes a las Ordenanzas Manuelinas que guardaron
una estrecha semejanza con las Ordenanzas Alfonsinas. Las Ordenanzas Manuelinas se
definieron más organizadas y metódicas que las Ordenanzas Alfonsinas, se presentaban con
una mayor carga de abstracción positivista, con una configuración más parecida con los
actuales códigos jurídicos. Por otra parte, los actuales Codex cuentan con sus formatos
inspirados en el método de las Ordenanzas Manuelinas.
Las Ordenanzas Manuelinas convivieron subsidiariamente con las Glosas de Acúrcio,
v.g.la Magna Glosa que versó sobre el corpus juriscivilis, así como con la doctrina de
Bartolus de Saxo ferrato, que aborda la sistemática y la a interpretación del corpus juris
civilis.

3.3 Las Ordenanzas Filipinas (1603-1916)

Las Ordenanzas Filipinas surgidas en Portugal, no integraron un código de leyes, sino,
que surgieron de configuraciones extravagantes (legislación dispersa). Resultaron de una
compilación de diferentes leyes diseminadas del Reino juntamente con las Ordenanzas
Manuelinas. Esta compilación fue determinada por Felipe II de España y Soberano del Reino
Portugués. Los trabajos fueron encerrados y las Ordenanzas Filipinas fueron publicadas bajo
la orden de Felipe II, posiblemente a mediados de 1595, entrando en vigor solo en 1603.
Las Ordenanzas Filipinas estuvieron vigentes en la Colonia Brasileña y en Brasil,
hasta 1916, y al año siguiente, entraron en vigor en el Código Civil de Brasil en 1917.
4 LOS TRIBUTOS EN LAS ORDENANZAS ALFONSINAS
En el conjunto de los preceptos legales de las Ordenanzas Alfonsinas, el término
59

tributo se escribía diferente. Era considerado como jugada, en la lengua portuguesa de la
época. (ORDENANZAS ALFONSINAS, 1446, p. 277).7
Este término tributario lusitano también ha sido definido por el Padre Joaquim de
Santa Rosa de Viterbo, en su elucidario, publicado en 1799, con la siguiente descripción,
basado en las Ordenanzas Alfonsinas (VITERBO, 1799, p. 61-62, texto original):
“JUGADA”: He bem conhecido entre nós este Direito Real, como se disse V. Censo,
CensoFiscal, e Igreja. ElRei D. Affonso V. declarando pela sua Lei de 1480. a
maneira, e modo, por que os Privilegiados hão de pagar as jugadas das terras, que
lavrarem, e não forem suas expressamente diz: que o I. Rei destes Reinos de
gloriosa lembrança, por hum especial Titulo reservou as Jugadas para si, e para
seosSuccessores: Mas se assim foi, El Rei D. Affonso Henriques não fez mais que
declarar, que este era o Direito da Soberania, que já desde os tempos dos Romanos
se pagou sempre ás Primeiras Cabeças do Estado, e Monarchias. [...]. Paga-se este
Direito de cada Jugo de bois, com que em terra Jugadeira se lavra hummoio de
trigo, ou milho. Tambem se disse Jugada o Tributo, que pagão certas terras do pão,
que nellassemeão: o qual tributo se lança por Convenção dos Colonos, e Direito
Senhorio. Todas estas Jugadas varião segundo as differentes terras, em que se
pagão. Ha Jugadas de pão, vinho, e linho, de que falla a Orden. L. II. T. 33. [...].

En el Brasil colonial se aplicó el mismo Derecho que en Portugal. Sin embargo, en las
colonias portuguesas, se aplicaba un derecho colonial, más restringido y conocido como un
derecho especial. En el ámbito de este derecho especial, figuraban, también, las normas
impuestas por los gobernadores o autoridades locales, con la autorización del Reino
Portugués. Este derecho local obedecía, regularmente, a costumbres o usos locales, traídos
también, de las costumbres indígenas (SOUZA, 2016, p. 6).
5 LOS TRIBUTOS EN LAS ORDENANZAS MANUELINAS
Con la promulgación de las Ordenanzas Manuelinas, el Rey D. Manuel separó la
legislación de la hacienda real en una ordenación autónoma conocida como Ordenanzas da
Fazenda.
Considerando que las Ordenanzas Alfonsinas tuvieron un corto período de vigencia en
7

Se describía: “JUGADA”: Es bien conocido entre nosotros este Derecho Real, como se dijo V. Censo, Censo
Fiscal, y la Iglesia. El Rey D. Affonso V. declarando por su Ley de 1480. La manera y modo, porque los
Privilegiados han de pagar las jugadas de las tierras, que labraren, y ni fueran suyas, expresamente dice: que el
I. Rey de estos Reinos de gloriosa memoria, por un especial Titulo reservó las Jugadas para sí, y para sus
Sucesores: Pero sí así fuera, El Rey D. Affonso Henriques no hizo más que declarar, que este era el Derecho de
la Soberanía, que desde los tiempos de los Romanos se pagó siempre a las Primeras Cabezas del Estado, y
Monarquías. [...]. Páguese este Derecho de cada Yunta de bueyes, con que en tierra Jugadeira se labra trigo, o
maíz. También se dice Jugada o Tributo, que pagan determinadas tierras del pan, que en ellas sembraron: dicho
tributo se dicta por la Convenção dos Colonos, e Direito Senhorio. Todas estas Jugadas varían según las
diferentes tierras, en que se pagan. Hay Jugadas de pan, vino, y lino, falla la Orden. L. II. T. 33. [...].7
(Traducción propia del autor del texto original en portugués del 1799). Ordenações Afonsinas, Livro II, Tit.
XXXV.
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el Brasil colonial, se puede afirmar que las Ordenanzas Manuelinas tuvieron una mayor
expresión en el ordenamiento jurídico de la Colonia Brasileña, y, que el Rey de Portugal D.
Manuel, ciertamente fue nuestro primer gobernante colonial.
Pese al gran sentido de la administración pública y de justicia que ejercía el Rey D.
Manuel, la colonia brasileña atravesaba por un gran aprovechamiento económico y tributario
por parte de Portugal.
Durante el período en que las Ordenanzas Manuelinas estuvieron vigentes en la
colonia brasileira, la tributación presentó todo tipo de excesos de exacciones y bitributaciones
(doble tributaciones). El ejemplo más notable fue la creación de los tributos quintos y diezmos
sobre el palo-brasil, sobre los otros productos de la tierra, especialmente sobre la minería y el
azúcar.
Incluso la Iglesia Católica, durante el período de vigencia de las Ordenanzas
Manuelinas en el Brasil colonial, actuó arduamente autorizando sus tributos. En aquella
época, su competencia y exigibilidad impositiva, sin duda, corporificó, la bitributación,
fenómeno tributario absolutamente indeseado por cualquier sistema tributario.
El quinto, como especie de tributo, fue una creación ibérica aplicada a su sistemática
en las colonias portuguesas, v.g. Brasil. Por cierto, su institución en Brasil colonial se dio de
forma más amplia y expresiva a partir del período de vigencia de las Ordenanzas Manuelinas.
El quinto, en la época del Brasil colonial, si bien era bien visto como un tributo, se
asemejaba más a la configuración de los actuales royalties, según informa Friedrich Renger
(2006, p. 92).
En la práctica, todo indica que a pesar de ser destinados a la Corona Portuguesa, el
quinto sobre el oro, por ejemplo, era destinado al monarca, y después de deducir todos los
costos de la extracción. Según parece, es un tributo sobre la renta líquida, que grava aún más a
los explotadores y mineros, y, además, los dueños de las capitanías hereditarias, porque el
costo operacional de la explotación era altísimo, antes de la tributación.

6 LOS TRIBUTOS EN LAS ORDENANZAS FILIPINAS
Uno de los tributos más injustos y pesados que existieron en Portugal y en sus
colonias, obviamente incluido Brasil, durante las Ordenanzas Filipinas fue la finta.
La finta dio origen al actual tributo brasileño conocido como contribución de mejora,
cuyo hecho generador es la valorización de la propiedad privada derivada de la ejecución de
alguna obra pública realizada por el Estado, conforme lo previsto expresamente en el III del
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art. 145 de la Constitución Federal de 1988. Debe destacarse, que en la actualidad la
contribución de mejora es de competencia tributaria de todos los entes de la Federación
(Unión, Distrito Federal, estados y municipios).
Las fintas se impusieron en el Reino Portugués a través de las Ordenanzas Filipinas.
Su capitulación se encuentra en el artículo 40 del Título LXVI del Libro 1 8, in verbis
(ORDENANZAS FILIPINAS, 2018, p. 451):

40. E porque muitas vezes as rendas do Concelho não bastam para as cousas que os
Officiaes das Cameras são obrigados por seus Regimentos prover e fazer, mandamos
que quando lhes parecer lançar finta, e não houver para ellas dinheiro do Concelho,
o escrevam ao Corregedor da Comarca, como a querem pedir, declarando para que
cousas e a necessidade que dela tem. E o Corregedor irá ao tal lugar, e se informará
da necessidade, que ha das ditas cousas; [...].

Del contenido o elementos del precepto legal transcripto anteriormente, se desprende
que la finta fue establecida por el Reino Portugués para complementar los gastos
presupuestarios corrientes y no dejar a la Hacienda en situación de déficit. De esta manera, se
da a entender, que en los términos de ejecución presupuestaria y financiera, en aquella época,
el Reino no contaba prácticamente con ningún mecanismo económico de control de los gastos
sobre la potencial recaudación financiera.
Por consiguiente, se infiere que el contribuyente estaba a merced de la Hacienda,
debiendo complementar a través de la finta los gastos excesivos de la Corona, que gravaba
exageradamente su patrimonio privado.
Se sabe que en el Brasil colonial, la finta era considerada como una cuota anual de la
recaudación del quinto, que representaba un pago mínimo de 450 kilos de oro, que debía ser
pagada por la región minera (feligreses o aldeas) administrada y fiscalizada por una
Intendência das Minas.
La diferencia entre el quinto y la finta consistía en que el primero era un tributo que
exigía el 20% del oro extraído por el minero, a favor de la Hacienda Portuguesa, mientras que
la finta consistía en una exigibilidad tributaria (450 kilos de oro) que debía pagar la región
minera a través de la Intendência das Minas existente en cada una de las capitanías del Brasil
colonial.
8

“40. Y porque muchas veces los ingresos del Consejo no alcanzan para las cosas que le obligan a hacer y
proveer a los Oficiales de las Cámaras sus Regimientos, mandamos que cuando les parece lanzar finta, y no
hubiera para ellas dinero del Consejo, o escriban al Corregidor de la Comarca, como quieren pedir, declarando
para que las cosas y las necesidades que de ella tienen. Y el Corregidor irá a tal lugar, y se informará de la
necesidad, que hay de dichas cosas; [...].” (Traducción propia del autor del texto original en portugués de la
época).
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Es importante indicar, que durante la vigencia de las Ordenanzas Filipinas en Brasil se
adoptó la primera Constitución Brasileña, de 1824, dispuesta por D. Pedro I, que trajo el
precursor preceptivo legal y discreto, como la primera limitación constitucional al poder de
tributaren Brasil. En éste se creó la contribución para los gastos públicos, donde impuso que
fuera proporcional al ingreso de cada ciudadano. Por primera vez se vio en Brasil un
dispositivo constitucional, o legal, referido al principio de la capacidad contributiva, como se
infiere en elinc. XV del art. 179 de aquella Carta,9 in verbis:

Art.179. A inviolabilidade dos Derechos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros,
que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida
pela Constitución do Imperio, pela maneira seguinte. [...]
XV. Ninguem será exempto de contribuir pera as despezas do Estado em proporción
dos seus haveres.

En la práctica, a pesar de esta innovación tributaria reflejada en la primera
Constitución de Brasil, nada cambió. La legislación infra constitucional no se adecuó en nada
a la primera Carta brasileña. La tributación continuó repleta de bitributaciones (doble
tributaciones), fenómeno tributario que siempre se consideró como abusivo y voraz. En
aquella época, en el Imperio, era común que un mismo hecho generador (imponible) se
tributara tanto por la metrópolis como por las demás provincias. No había una organización
administrativa tributaria. Esta situación caótica generaba clara e innegablemente una agresión
al patrimonio privado de los ciudadanos de la época y también a las empresas por su excesiva
e insoportable carga tributaria.
Según el magisterio de Ivone R. Pereira, la Constitución de 1824 sufrió un grave error
jurídico en el marco tributario debido a la falta de creación y regulación constitucional de los
tributos. En este sentido, nos instruye la referida historiadora, litteris (PEREIRA, 1999, p. 25):

Aún más, la Constitución no discriminaba los tipos de tributos y no distinguía la
competencia tributaria de los tres niveles de poder: central, provincial y municipal.
Solo años más tarde, el Acto Adicional de 1834 autorizó a las Asambleas
Legislativas Provinciales a disponer sobre los impuestos necesarios para satisfacer
los gastos propios, siempre sin perjuicio de las imposiciones generales del Poder
10
central.
9

“Art.179. La inviolabilidad de los Derechos Civiles y Políticos de los Ciudadanos Brasileños, que tienen como
fundamente la libertad, la seguridad individual, y la propiedad, está garantizada por la Constitución del Imperio,
de la siguiente forma.[...].XV. Ninguno estará exento de contribuir proporcionalmente con sus haberes para los
gastos del Estado.” (Traducción propia del autor del texto original en portugués del 1800).
10
Texto original: “Ainda mais, a Constituição não discriminava os tipos de tributos e não distinguia a
competência tributária dos três níveis de poder: central, provincial e municipal. Só anos mais tarde, o Ato
Adicional de 1834 autorizou as Assembléias Legislativas Provinciais a dispor sobre os impostos necessários para
satisfazer os próprios gastos, sempre sem prejuízo das imposições gerais do Poder central.” (Traducción propia).
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7 PALO-BRASIL, MARCO INICIAL DE LA PESADA CARGA TRIBUTARIAEN
BRASIL

En la actualidad, es común el reclamo entre los brasileños, el tradicional reclamo sobre
la pesada carga tributaria. Como se mencionó anteriormente, incluso es tradicional e histórica.
Desde la existencia del Estado Brasileño, este es el emblemático y rutinario reclamo de sus
habitantes. Por esta razón, se produjeron en Brasil diferentes levantamientos, rebeliones y
guerras civiles.
De hecho, la pesada exploración tributaria, se inicia en Brasil en el período pre
colonial (1.500 a 1530), con la explotación del palo-brasil. La explotación de esta madera, ya
conocida en Europa y extensamente utilizada en el teñido de los tejidos, durante los primeros
treinta años, se dio en razón del desconocimiento sobre el nuevo territorio por parte dos
portugueses. Brasil hasta la fecha no presentaba un gran interés para aquel país europeo.
En aquellos tiempos, la extracción del palo-brasil era demasiado onerosa para el
concesionario, quien tenía que correr con los costos y riesgos del emprendimiento y pagar a
título de tributo un quinto de toda la explotación a la Corona Portuguesa, bajo la excusa de
atribuirse el monopolio (SOUZA, 1984).
El primer arrendatario del palo Brasil que acordó con la Corona Portuguesa fue el
judío, convertido en cristiano nuevo, conocido como Fernão de Noronha. Este arrendatario le
pagaba a la Corona Portuguesa el equivalente a 4.000 cruzados anualmente por la explotación
del palo-brasil.
En la época en que Fernão de Noronha actuó en Brasil como arrendatario, el Derecho
Portugués disponían como marco regulatorio las Ordenanzas Alfonsinas (1.500 a 1.514) y las
Ordenanzas Manuelinas (1.514 a 1.603). En la época precolonial, la administración financiera
o tributaria aún no había sido estructurada en la colonia. Se tiene presente que, incluso
después del año 1.640, la administración financiera en la Colonia era absolutamente débil y
desorganizada, a tal punto que el Rey de Portugal había tercerizado la cobranza de los tributos
en el Brasil colonial, como forma de arrendamiento impositivo (cobranza fiscal). Asimismo
Portugal, carecía de un servicio financiero o tributario organizado. Como enseña Rotta
Pereira, aduce que esta situación se infiere: “[...] y, en la imposibilidad de controlar la
recaudación, nuevos impuestos eran creados.” (PEREIRA, 1999, p. 17).11
11

Texto original: “[...] e, na impossibilidade de controlar a arrecadação, novos impostos eram criados”.

64

Hay que enfatizar, que este modelo administrativo portugués de arrendamiento
tributario se empleó en casi todo el período de Brasil colonial hasta mediados del Siglo XVIII,
como concluye las enseñanzas de los maestros, los doctores Carrara y Santiró (2013, p.171), a
saber:

[...]. De forma contrastante, en el caso de Brasil, la Real Hacienda empleó como
sistema habitual el arrendamiento de los diezmos. Únicamente en los años donde no
había interesados, o cuando las ofertas eran claramente inferiores al esperado, es
cuando las autoridades fiscales de la Corona asumían la recaudación y
administración de los diezmos, pero como una situación interina hasta la celebración
de otro contrato de arrendamiento.

El palo-brasil fue la primera actividad económica de la etapa precolonial de Brasil,
poseía cualidades muy superiores en relación a los productos utilizados para los teñidos en
Europa.
La explotación del palo-brasil, dentro del territorio del Brasil colonial era autorizada
mediante la concesión por la Hacienda Real al interesado en explotarlo.
A cambio de esta concesión, el Reino Portugués le determinaba al concesionario de la
explotación del palo-Brasil, tres exigencias: debería levantar fortificaciones a lo largo de la
costa, promover un proceso de inicialización de la colonización y pagar un tributo, el Quinto
sobre el Palo Brasil (AMED; NEGREIROS, 2000, p. 36).
El Quinto sobre el Palo Brasil correspondía a una exigencia tributaria por parte de la
Hacienda Real de la Corona Portuguesa, del orden del 20% (veinte por ciento) de lo explotado
por el concesionario.
La colonia brasileña ha comenzado con una pesada carga tributaria en aras de la
confiscación, visto que el Quinto del Palo Brasil, según los estudiosos, se convirtió en un
tributo indirecto, porque el concesionario tuvo que tomar el lugar de la Corona Portuguesa
para brindar seguridad a las nuevas tierras americanas. Queda claro que el primer tributo
brasileño nace con claros objetivos para la confiscación patrimonial del distribuidor. Aquello
que explotaba, debía pagarse un quinto de la producción a la Corona Portuguesa, y, de lo que
sobraba, aplicarlo para proveer seguridad a las recientes tierras descubiertas, promover su
colonización – que generaba altos costos – y construir fortificaciones, conforme afirmaban
Fernando José Amed y Plínio José Labriola de Campos Negreiros (2000, p. 36), litteris:

[...]. Es decir, al extractor del palo-brasil le correspondía una tarea que, en aquel

(Traducción propia).

65

momento, el gobierno portugués no podía manejar: defender las nuevas posesiones.
Este era el sentido de construir fortines por todo el litoral explotado. Efectivamente,
se estaba frente a una tributación indirecta, porque dichas construcciones requerían
de los recursos que se podrían originar de la ganancia producida por la extracción
del palo-brasil. Sin embargo, no le llevó mucho tiempo darse cuenta al arrendador
que el costo para mantener la seguridad de las tierras americanas era más alto que
para un particular. Solo con los recursos obtenidos de la extracción del palo-brasil
eran insuficientes (...). La tarea de protección iría para las manos de la Corona pocos
años después. (...). Así, juntamente con la primera forma de explotación económica
12
de América portuguesa, llegaba a estas tierras la primera forma de tributo.

Está claro, que esta primera forma de tributo brasileño estuvo destinada desde un
principio al fracaso, visto que años más tarde, los arrendatarios del palo-brasil abandonaron
esta actividad económica debido a la alta tributación portuguesa constituida en obligaciones
tributarias de dar y de hacer. Esta última, hasta hoy, es extraña a cualquier relación jurídica de
orden tributaria, y es, claramente, una forma de confiscación tributaria indirecta del
patrimonio privado.

8 EL QUINTO SOBRE EL ORO Y LOS DERRAMAS
A comienzos del Siglo XVII, el azúcar había sufrido una considerable baja de precios
en el mercado europeo debido a la alta competitividad de diferentes centros productores
azucareros. La Corona Portuguesa decide, entonces, cambiar los rumbos de su explotación
colonial hacia el oro.
Brasil pasa a ser un importante productor de oro para la Corona Portuguesa. Los
mineros que explotaban el oro lo trasladaban a las llamadas “casas de fundición”, pagaban, a
título de tributo a Portugal el 20% (veinte por ciento) del oro que trasladaban a estas casas.
Esta tributación era conocida popularmente como el “quinto” (ORDENAÇÕES FILIPINAS,
2018, p. 453), pero la imposición fiscal portuguesa la llamaba “tasa cambiaria”. Es aquí su
fundamentación jurídica, capitulada en las Ordenanzas Filipinas, in verbis: “4. E de todos os
metaes que se tirarem, depois de fundidos e apurados, nos pagarão o quinto em salvo de todos
os custos (3). [...]”13. (Texto original) (ORDENAÇÕES FILIPINAS, 2018, p. 453).
12

Texto original: “Ou seja, cabia ao explorador do pau-brasil uma tarefa que, naquele momento, o governo
português não conseguia dar conta: defender as novas posses. Este era o sentido de se construírem fortificações
por todo o litoral explorado. Efetivamente, estava-se diante de uma tributação indireta, pois tais construções
requeriam recursos que poderiam se originar do lucro obtido com o pau-brasil. Porém, não demorou muito
tempo para o arrendador perceber que o custo de manter a segurança das terras americanas era alto demais para
um particular. Apenas os recursos obtidos com o pau-brasil eram insuficientes (...). A tarefa de proteção iria para
as mãos da Coroa poucos anos depois. (...). Assim, juntamente com a primeira forma de exploração econômica
da América portuguesa, chegava-se a estas terras a primeira forma de tributo”. (Traducción propia).
13
“4.Y de todos los metales que se tiraren, después de fundidos y obtenidos, no pagarán el quinto salvo todos
los costos (3).” (Traducción propia del autor del texto original en portugués de la época). (ORDENAÇÕES
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La explotación del oro, en aquel período colonial, era rudimentaria e interpretada con
gran dificultad por los mineros y sus familias, lo que derivó que su extracción o explotación
de oro fuese muy costosa. Por consiguiente, los explotadores fueron acumulando
considerables deudas con la Corona Portuguesa a lo largo del tiempo. Portugal, no contento
con la cobranza tributaria del “quinto” sobre la producción del oro, estableció además un tipo
de tributo acumulativo con el “quinto”, el nuevo impuesto denominado “derrama”. El objetivo
o alcance de la derrama era complementar las deudas o débitos acumulados de los explotados
junto a Portugal. La “derrama” no paso de ser el cobro por una sola vez de los débitos
acumulados por los mineros junto al Erario de la Corona Portuguesa, es decir, una cobranza
de incumplimiento de todo orden a través de la tributación.

9 LA IGLESIA CATÓLICA Y LA TRIBUTACIÓNEN BRASIL
No era suficiente que la Corona Portuguesa y sus Reyes impusieran sus exigencias
tributarias en el Brasil precolonial, también la Iglesia Católica exigía tributos sobre las rentas
y las actividades económicas derivadas de Brasil.
La fundamentación jurídica para tal exigencia tributaria encontraba su respaldo en la
bula inter Caetera, del Papa Calixto III, que le atribuía a la Orden de Cristo la administración
espiritual de todas las colonias ultramarinas.
El poder de exacción tributaria de la Iglesia Católica carecía de fundamento explícito
en sus bulas, sin embargo a partir de la interpretación implícita sobre las bulas de Inter
Caeteray Super Specula, esta última autorizando la creación de la primera diócesis en
Salvador, Brasil, el Patronato de la Colonia Brasileña entendía que debía cobrar el diezmo
sobre los diferentes ingresos en la Colonia, v.g. sobre el tabaco, algodón, azúcar, cacao y otros
productos agrícolas, conforme enseña inteligentemente la Prof. Dra. Lana Lage da Gama
Lima (2014, p. 48), en el siguiente fragmento de su artículo:

Aun cuando el derecho a la cobranza de los diezmos eclesiásticos de las tierras
ultramarinas no fueron explícitamente mencionado en ninguna de las bulas papales,
el patronato sobre sus beneficios infra episcopales, concedido primero al gran
maestre de la Orden de Cristo y posteriormente al rey en calidad de su gran maestre,
implicaba el derecho a las rentas eclesiásticas de aquellas tierras. Ingresos estos que
prevenían esencialmente de los diezmos. Le cabía, por lo tanto, a la Corona
recaudarlos en Brasil. No siempre, sin embargo, estos diezmos retornaban a la
Iglesia. En Portugal, los reyes hacían uso de los gastos de la guerra contra los moros
como pretexto para usurpar parte de los ingresos eclesiásticos, canalizándolos para
determinadas instituciones de su predilección. Era común, en el siglo XVI, el desvió
FILIPINAS, 2018, p. 453).
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del tercio de los diezmos para construir y reparar murallas. Así, era común que la
Corona continuase
embolsándolo incluso después de concluir las obras,
destinándolo a otros fines.

Conforme expresa Rotta Pereira (1999, p. 17), se le destinaba a la Iglesia un diez
(10%) de todos los ingresos de la Colonia Brasileña. A partir de su descripción sobre esta
exigencia tributaria al Patronato, se llega a la conclusión que desde la época precolonial
Brasileña, se requerían tributos con una pesada carga de bis in ídem tributario y desvirtuado, y
una práctica tributaria perversa conocida como “bitributación” (doble imposición):

[...]. En la Colonia no era diferente y los tributos se pagaban a los tres poderes:
político (rey), económico (señores) y religioso (Iglesia). La Carta Real que concedió
las capitanías hereditarias y a preveían los primeros impuestos a ser recaudados en la
Colonia, respetando la repartición tripartida. Este sistema se perpetuó por todo el
período colonial y, de un modo general, los ingresos patrimoniales y tributarios se
distribuían así:
● al rey, le correspondía el monopolio sobre el palo-brasil, drogas y especies; el
quinto (20%) de los metales y piedras preciosas; la décima (10%) del pescado, de
toda la producción agrícola o manufacturera y sobre los derechos aduaneros; la sisa
por cada negro esclavo;
● a los donatarios o gobernador-general, el monopolio de la explotación de los
ingenios; derechos de los canales de los ríos; quinto de la extracción del palo-brasil,
de las especies, de las drogas y de todos los productos localizados en la respectiva
capitanía; décima del quinto sobre los metales y piedras preciosas extraídos de la
capitanía; cinco-décima (5%) del pescado; una décima (1%) de todos los ingresos de
la Corona; (sic.).
● a la Iglesia, la décima, es decir, el 10% de todas las rentas.

A inicios del Siglo XVIII, en el Brasil colonial, D. Sebastião Monteiro da Vide (1853,
p. 163), en su obra Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, precisó la incidencia de
los diezmos sobre los bienes y las propiedades de los fieles y el modo que la Iglesia Católica
los imponía, así se deduce de la transcripción del párrafo transcripto de la obra, in verbis:

414. Dizimos são a decima parte de todos os bens moveis licitamente adquiridos,
devida a Deos, e a seus Ministros por instituición Divina, (1) e Constitución humana
(2). E assim, como são tres sortes de bens moveis, ou fructos, prediais, pessoaes, e
mixtos, também são tres as espécies de dizimos. Reaes ou prediais, (3) são a decima
parte devida dos fructos de todas as novidades colhidas nos predios, e terras ou
nasción per si sem trabalho, ou cultura dos homens, ou sendo trabalhados com sua
industria. Pessoaes (4) são a decima parte dos fructos meramente industriaes, que
cada um adquire com a industria de sua pessoa. Mixtos (5) são a decima parte dos
fructos, que provêm parte por industria dos homens, parte dos prédios: como são os
que se pagão de animaes, caça, e aves que se crião, e peixes que se pescão.
Chamam-se mixtos, porque nesses fructos obra a industria dos homens, e muito mais
14
que nos outros prediaes meramente.
14

“414. Diezmos son la décima parte de todos los bienes muebles adquiridos lícitamente, adeudada a Dios, y a
sus Ministros por la institución Divina, (1) y Constitución humana (2). Y así, como son tres suertes de bienes
muebles, o frutos, catastrales, personales, y mixtos, también son tres las especies de diezmos. Reales o
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A partir de un análisis más exacto sobre la publicación anteriormente referenciada, de
la autoría de Vide, acentuadas por el Derecho Canónico de la época en comparación de otros
anales de la historia de la misma relevancia temática, se llega a la conclusión que los diezmos
de la Iglesia tenían un carácter demasiado rígido sobre la obligación de incumplimiento por
parte de los feligreses, colonos, empresarios o agricultores, bajo la pena de sanciones tanto de
orden espiritual como de orden material, como se colige en el siguiente párrafo de la antigua
obra referenciada, litteris (VIDE, 1853, p. 170):

[...]. 430. E findando esta materia de dizimos, prohibimos, sob pena de
excommunhão maior, (7) ipso facto (8) incurrenda, e de cincoenta cruzados para as
despezas da justiça, e accusador, que nem-uma pessoa em nosso acerbispado per si,
nem por outrem directè, ou indirectè de fato ponha impedimento a pagar-se o
dizimo inteiramente a quem for devido, que é a S. Magestade; nem persuada a que
não se pague, nem intimide as pessoas a que pertencer a cobrança, e arrecadación do
dito dizimo. E o que fizer o contrario, não será absolto (9) em quanto não satisfizer
inteiramente o dizimo, e as perdas, e damnos que causar esta sua omissão culpavel, e
15
até não pagar a pena pecuniaria, em que for condemnado.

Se percibe claramente que la carga tributaria en el Brasil colonial era tan pesada e
inviable económicamente con la participación de la Corona, de los Señores y de la Iglesia,
bajo el ropaje de la doble tributación o doble imposición (bitributación), que los pueblos
colonos se encontraban en una latente desesperación desde hacía tiempo. Esto se deduce a
partir de la respetable lectura del fragmento de Lana Lage da Gama Lima (2014, p. 48),
litteris:

[...]. la recepción de los diezmos, fuesen o no efectivamente destinados a la Iglesia,
era un problema. En Brasil, como en Portugal, su pago era hecho en géneros a los
arrendatarios o diezmeros, que pagaban a la Hacienda Real una cuantía pre
establecida y realizaban la cobranza por su cuenta, como sucedía comúnmente con
los otros impuestos. Incluso en el reino, este expediente daba margen a enormes
catastrales, (3) son la décima parte debida de los frutos de todas las novedades obtenidas en los predios, y tierras
o nación per se sin trabajo, o cultura de los hombres, o los trabajadores con su industria. Personas (4) son la
décima parte de los frutos meramente industriales, que cada uno adquiere con la industria de su persona. Mixtos
(5) son la décima parte de los frutos, que proviene por parte de la industria de los hombres, parte de los predios:
son los que se pagan por animales, caza, y aves que se crearon, y peces que se pescaron. Se llaman mixtos,
porque en estos frutos obra la industria de los hombres, y meramente mucho más que en los otros predios.”
(Traducción propia del autor del texto original en portugués de la época)
15
[...]. 430. Y finalizando esta materia de los diezmos, prohibimos, bajo pena de excomunión mayor, (7) ipso
facto (8) incurrenda, y de cincuenta cruzados para los costos de la justicia, y acusador, que ninguna persona en
nuestro arzobispado per se, ni por otro directè, o indirectè de hecho que impida pagar el diezmo en su totalidad a
quien se debe, que es S. Majestad; ni persuada a que no se pague, ni intimide a las personas que le pertenece el
cobro, y la recaudación de dicho diezmo. Y el que hiciere lo contrario, no será absuelto (9) en la medida que no
satisfaga enteramente el diezmo, y las pérdidas, y daños que causa su culpable omisión, y hasta no pagar la pena
pecuniaria, en que fue condenado (Traducción propia del autor del texto original en portugués del año 1700).
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abusos, como se desprende de las demandas hechas por el pueblo cuando se reunían
las cortes portuguesas.

10 LA TRIBUTACIÓNEN BRASIL A PARTIR DE 1822
La historia de la colonia de Brasil estuvo comprendida desde el año 1.500 hasta el año
1.822. A partir de 1822, tuvo una reestructuración administrativa por orden del Reino
Portugués.
Se observa, que en realidad al finalizar la etapa colonial de Brasil, estos cambios se
llevaron a cabo, por ejemplo con la creación del Consejo Ultramarino y el Consejo de
Hacienda. Se sabe que la creación del Consejo Ultramarino en Brasil se orientó más hacia una
reorganización y enriquecimiento de cobranza y recaudación más voraz de los hasta entonces
conocidos. Simultáneamente a esta rígida política fiscal, con la sutileza de una mayor
eficiencia en las exacciones y exigibilidades tributarias, se crearon nuevos impuestos, a tal
punto que la carga tributaria de la época, hasta 1822, gravaba cerca de un cuarto o el 25% del
patrimonio y de la renta de los colonos.
El 7 de septiembre de 1822, Brasil consagró su independencia, este acontecimiento
histórico cerró la etapa colonial, sin duda, este proceso de independencia con Portugal tuvo su
apogeo en el Siglo XVIII. No obstante, a partir de 1808, con la llegada de la Familia Real a
Brasil, los comerciantes, agricultores, empresarios y mineros se rebelaron contra la excesiva
carga tributaria debido a que saltaba a la vista el claro efecto confiscatorio de las rentas y del
patrimonio de los colonos por parte de Portugal.
El ápice de la rebelión de los colonos con el Reino de Portugal fue la edición de la
Carta Regia de 1808, de la autoría de D. João VI, verbi gratia:

1º. Que sean admisibles en las costumbres de Brasil todo, y cualesquier géneros,
haciendas y mercancías transportadas o en navíos extranjeros de las potencias que se
conserven en paz y armonía con mi corona real, o en navíos de mis vasallos,
pagando por entrada, el 24%; a saber: el 20% de derechos totales y el 4% de
donaciones establecidas, reglamentándose la cobranzas de estos derechos por las
causas o aforamientos, porque hasta el presente momento se regulan cada una de las
mencionadas aduanas, quedando los vinos, aguas, ardientes y aceites dulces, que se
denominan mojados, pagando el doble de los derechos, que hasta ahora no las
satisfacían;

Por el contenido del artículo 1º de la Carta Regia, se percibe que D. João VI llevo a
cabo la apertura de los puertos brasileños para importar y exportar a las naciones amigas, a las
que les cobraba un impuesto por la importación de las mercancías con pesadas alícuotas, y
aproximadamente ¼ (un cuarto) del valor de las mercancías importadas. Dicha alícuota de
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importación, hasta el presente, representa una verdadera confiscación tributaria indirecta,
impidiendo la circulación de las mercancías dentro del país.
Cuando la Familia Real se estableció en la colonia brasileña surgieron nuevos gastos
en relación a la subsistencia y a las ostentaciones de la Corona Portuguesa, en consecuencia
D. João VI resolvió crear nuevos impuestos generando una carga tributaria mucho más fuerte
para la colonia brasileira.
Según los estudios de Amed e Negreiros (2000, p. 179), los distintos tributos se
pueden enumerar así:

a) Subsidio real o nacional, representado por derechos sobre la carne verde, los
cueros crudos o curtidos, el aguardiente de caña y los aguardiente de caña y las
grosseiras manufacturadas en el país;
b) Subsidio literario, para el costo de los maestros de escuelas, incidiendo sobre cada
res abatida, aguardiente destilado;
c) Impuesto en beneficio del Banco do Brasil (fundado en 1812), de 12.800 réis,
recayendo sobre cada negociante, librero o farmacéutico, negocio de oro, plata,
estaño y artículos de cobre, tabaco etc., y que estaban exentas solo los negocios de
barbería y zapatería;
d) La tasa suntuaria, también en beneficio del Banco do Brasil, sobre cada carruaje
de cuatro y dos ruedas;
f) La tasa sobre ingenios de azúcar y destilaciones mayor o menor según la
provincia;
g) La décima de rendimiento anual de las casas y cualesquier inmuebles urbanos;
h) La sisa, que era un impuesto del 10% percibido sobre la venta de las casas y otros
inmuebles urbanos;
i) La media sisa, que era un impuesto del 5% percibido sobre la venta de un esclavo
que fuese negro ladino, es decir, que ya ha ejercido algún oficio;
j) Los nuevos derechos, representados por una tasa del 10% sobre los salarios de los
empleados en los departamentos de Hacienda y Justicia.

A partir de la Independencia de Brasil en 1822, el Imperio Brasileño se vio ante una
profunda crisis económica y financiera. La balanza comercial de la época estaba marcada por
una superioridad latente de las importaciones en relación a las exportaciones brasileñas.
En cuanto a la recaudación tributaria existía una pésima administración, sobretodo en
la distribución de los ingresos para el pago de los distintos gastos corrientes y de capital.
Brasil se encontraba hundido en una terrible administración financiera, totalmente
desorganizada y sin criterio. Aún persistía en Brasil el ordenamiento jurídico de las
Ordenanzas Filipinas como derecho general.
Las nuevas necesidades de Brasil Imperial, ya liberado de Portugal, dirigieron la
imposición sobre las actividades económicas más rentables de la época, especialmente sobre
las importaciones y las exportaciones y sobre el consumo de bienes no durables. Esta política
fiscal puede inferir del fragmento del artículo la Advocacia Geral da União (AGU), de la
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autoría del Procurador de Hacienda Nacional, Dr. André Emmanuel Batista Barreto Campello
(2012, p. 3), al destacar que:

[...]. Para saciar estas necesidades fiscales, EL Imperio creó tributos (y las provincias
también) sobre los nuevos hechos generadores, estableció alícuotas adicionales
sobre tributos que ya existían, hizo abuso de la doble tributación, pero, sobre todo,
impuso tasas a las principales actividades económicas de la sociedad brasileña: la
16
exportación, la importación y el consumo de bienes no durables.

Tan pronto como Brasil entró en su período de reinado y de independencia a mediados
de 1822, el sistema tributario brasileño presentaba la siguiente nómina de tributos, conforme
nos presenta el ilustre Prof. Dr. Guilherme Deveza (2004, p. 76):
I – Derechos aduaneros de entrada, cobrados a razón del de 15% sobre el valor
oficial, establecido bajo arancel aduanero, de las mercancías de procedencia
portuguesa e inglesa, y del 24% sobre el valor oficial de los artículos de otros
orígenes, excluidos tanto de una u otra tasa de vinos, licores, aceite y vinagres,
cuyos derechos de importación se cobraban de acuerdo, con la escala especial, bajo
la licencia del 25 de abril de 1818; en las aduanas eran recaudados, además, los
derechos de entrada de los esclavos y, entre otras contribuciones de menor meta, los
derechos de transbordo, los de guarda-costas, los de reexportación y el impuesto de
anclajes de los navíos extranjeros;
II – Diezmos, en los que incurrían los géneros de cultura y creación de todas las
provincias, y para cuya cobranza, antes realizada por los administradores o por
contrato de remate, con graves prejuicios y vejamen de los contribuyentes;
III – Impuesto de exportación representado por la tasa del 2% sobre todos los
géneros no sujetos a cualquier otro subsidio o derecho de salida;
IV – Décima urbana sobre la rentabilidad líquida anual de los predios, o sobre el
valor de alquiler arbitrado, en el caso que habitaran sus dueños;
V – Sisa cobrada en razón del 10% sobre el valor de todas las compras, ventas y
remates de bienes raíces;
VI – Impuesto de carne verde, establecido por la contribución de cinco reales por
cada arratel de carne fresca de vaca;
VII – Impuesto conocido como “subsidio literario”, porque estaba destinado al pago
de los maestros escolares, correspondería a un real por cada arratel de carne verde
que se cortase en las carnicerías, y a diez reales en caña de aguardiente de la tierra;
VIII – Impuesto sobre el aguardiente de consumo;
IX – Impuesto sobre carros, comercios y embarcaciones, conocido también como
impuesto del “banco”;
X – Impuesto sobre el tabaco de cuerda, cobrados en base de 400 reales por arroba;
XI – Derechos sobre los esclavos, que se enviaban a las minas;
XII – Impuesto de sello del papel y la décima de las herencias y legados;
XIII – La media sisa de los esclavos ladinos es decir: “todos aquellos que no han
sido comprados a los negociantes de negros nuevos y que ingresan por primera vez
en el país, transportados de la costa de África;
XIV – Contribuciones diferentes, como la tasa de correos, diezmos de cancillería,
martes de oficios, derechos de peajes, tasa de tránsito entre las provincias, cobrados,
con frecuencia, por las autoridades locales. (traducción propia).
16

Texto original: “[...]. Para saciar estas necessidades fiscais, o Império criou tributos (e as províncias também)
sobre novos fatos geradores, instituiu alíquotas adicionais sobre tributos já existentes, abusou da bitributação,
mas, sobretudo, buscou taxar as principais atividades econômicas da sociedade brasileira: a exportação, a
importação e o consumo de bens não-duráveis”. (Traducción propia).
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Sin duda, en Brasil, hubo varias tentativas de hacer reformas tributarias direccionadas
a la reducción de la carga fiscal, pero, hasta los días de hoy, ninguna de ellas alcanzó ese
objetivo. Al contrario, las reformas que hubo solo se preocuparon con la mejor organización
administrativa tributaria y formas más eficientes de recaudación.

11.1 Consideraciones generales

En el transcurso del Siglo XX, Brasil experimentó cuatro grandes reformas tributarias,
la de 1934, la de 1946, la de 1967 y la de 1988, esta última plasmada al ordenamiento jurídico
en la promulgación de la actual Constitución Federal.

11.2 Aspectos principales de la reforma tributaria de 1934

Esta reforma tributaria aumentó considerablemente la carga tributaria del ciudadano y
del empresario brasileño debido a las tantas turbulencias históricas que atravesaba Brasil. Para
la competencia tributaria de la Unión se crearon dos impuestos más (Impuesto sobre el
Consumo y el Impuesto de Renta).
El sistema tributario impuesto por la Constitución de 1934 por primera vez, estableció,
en su cuerpo, las competencias tributarias a nivel de municipios y de forma exclusiva. Se tiene
presente que la a Constitución de 1934, inspirada en el modelo de la Constitución de Weimar
y en la Constitución Mexicana de 1917, mejoró la reorganización del cuadro de competencias
tributarias entre los Entes federados.
Se sabe que por primera vez la Constitución de 1934 trajo en sus preceptivos
constitucionales, dentro del sistema tributario, un concepto jurídico de la doble imposición,
declarándola prohibida. No obstante, como se ve en la práctica esto no fue respetado por parte
de los Entes federados. El art. 11 de aquella Constitución así rezaba (BRASIL, 1934):
Art .11 –Está prohibida la doble tributación, prevaleciendo el impuesto decretado
por la Unión cuando la competencia fuere concurrente. Sin perjuicio de recurso
judicial que correspondiere, incumbe al Senado Federal, ex officio o mediante
petición de cualquier contribuyente, declarar la existencia de la acumulación y
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determinar a cuál de los dos tributos le corresponde la prevalencia. (Traducción
17
propia).

En la Constitución de 1934, fue autorizada la creación de impuestos residuales por
parte de la Unión y de los Estados, distintos a los que ya estaban previstos y autorizados en su
sistema tributario. Merece destacar dos situaciones constitucionales en esta residualidad
tributaria; primero, que la creación de estos impuestos residuales pueden registrarse en
cualquier época, a criterio del Ente competente; segundo, el Estado, al crear un determinado
impuesto nuevo (residual) debería trasladar a la Unión el 30% y el 20% a los municipios
donde se produjeron los hechos generadores tributables (parágrafo único e inciso VII del art.
10). Este traslado era de periodicidad anual, por ejercicio financiero, como se desprende de su
transcripción, in verbis:
Art 10 – Corresponde concurrentemente a la Unión y a los Estados: [...]
VII – crear otros impuestos, además de los que se le son atribuidos exclusivamente.
Parágrafo único – La recaudación de los impuestos a los que se refiere el número
VII será hecha por los Estados, que entregarán dentro del primer trimestre del
ejercicio siguiente, el treinta por ciento a la Unión y el veinte por ciento a los
Municipios donde se hiciese la recaudación. Si el Estado faltare al pago de los
cuotas debidas a la Unión o a los Municipios, la sanción y la recaudación serán
hechas por el Gobierno Federal, que atribuirá, en ese caso, el treinta por ciento al
18
Estado y el veinte por ciento a los Municipios.

11.3 Aspectos principales de la Reforma Tributaria de 1946

Uno de los aspectos que han alcanzado directamente a los contribuyentes de esta
época, frente a la reforma tributaria de 1964, fue el desfavorable impacto distributivo de la
renta. Esto, muy probablemente, se produjo debido a la excesiva centralización tributaria por
parte de la Unión, en detrimento de los estados y los municipios brasileños, considerando que
estos dos, como entes estatales políticos, eran los que más asistencia le brindaba al ciudadano
administrado.

17

Texto original: “Art 11 - É vedada a bitributação, prevalecendo o imposto decretado pela União quando a
competência for concorrente. Sem prejuízo do recurso judicial que couber, incumbe ao Senado Federal, ex
officio ou mediante provocação de qualquer contribuinte, declarar a existência da bitributação e determinar a
qual dos dois tributos cabe a prevalência”. (Traducción propia del autor del texto original en portugués de 1934).
18
Texto original: “Art 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados: [...]VII - criar outros impostos,
além dos que lhes são atribuídos privativamente. Parágrafo único - A arrecadação dos impostos a que se refere o
número VII será feita pelos Estados, que entregarão, dentro do primeiro trimestre do exercício seguinte, trinta
por cento à União, e vinte por cento aos Municípios de onde tenham provindo. Se o Estado faltar ao pagamento
das cotas devidas à União ou aos Municípios, o lançamento e a arrecadação passarão a ser feitos pelo Governo
federal, que atribuirá, nesse caso, trinta por cento ao Estado e vinte por cento aos Municípios”. (Traducción
propia del autor del texto original en portugués de 1934).
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Este conflicto de competencia tributaria impuesto por la reforma tributaria de 1946,
afectó drásticamente la distribución de la renta, materializado por el distanciamiento de la
tributación con la justicia social. Muchos tributos se configuraban más por el nombre que por
su contenido económico. Las tres esferas de gobierno continuaron practicando sus exacciones
fiscales bajo la sombra de la doble imposición, que gravaba y sobrecargaba la capacidad
contributiva del contribuyente brasileño.
El distinguido profesor y auditor fiscal de Ingresos Cearense, Dr. Osvaldo José
Rebouças (2010, p. 4), criticó enérgicamente el sistema fiscal de la Constitución de 1946,
declarando que uno de los puntos negativos traídos por la Constitución era “[...].a) tributación
amplia y variada, permitiendo la duplicidad en las incidencias tributarias, que el ámbito de
incidencia de los tributos se basaba en distinciones meramente jurídicas ignorando los hechos
económicos. (Traducción propia)” Esta situación, sin duda, confirma la práctica reiterada, de
la doble imposición por los entes federados brasileños. En lo que respecta a la federación, la
doble imposición tributaria agrede la autonomía política y administrativa de los entes
federados, que conlleva una práctica incompatible y atentatoria al Pacto Federativo.
El Profesor Rebouças (2010, p.5), en este mismo diapasón, continúa destacando que
“[...]. c) el impuesto sobre las ventas y consignaciones se presentaba con una incidencia
cumulativa en cascada perjudicando la comercialización e industrialización de los productos.
(Traducción propia)”. Teniendo en consideración que, en la actualidad, la tributación en
cascada es una agresión a la capacidad contributiva del ciudadano contribuyente como
también a su patrimonio privado, debido a que en las distintas etapas, este tributo no solo se
impone al valor agregado sino también al valor que tributó en etapas anteriores, sin ninguna
duda, era, en el tiempo de la Constitución de 1946, una forma de confiscación tributaria
directa y explícita por medio de la legislación tributaria.

11.4 Aspectos principales de la Reforma Tributaria de 1967

Pese a que la reforma tributaria de 1967 puso fin a la perversa práctica de la
bitributación impuesto por el Fisco en general, un aspecto negativo de esta reforma, que tuvo
su inicio en 1965, fue la ampliación de la base de cálculo del impuesto de la renta y la
innovación de su exigencia y cobro en la fuente. En lo que respecta a la formación de ingresos
públicos, esta ampliación de la base de cálculo del impuesto de la renta trajo una mayor
recaudación al tesoro con el consiguiente y expresivo aumento de ingresos públicos sobre el
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PIB (producto interno bruto), dando un salto del 14% al 17%, en el período comprendido
entre 1967 a 1973, conforme la enseñanza de Maria Teresa Abrantes Cardoso (1986, p. 32).
En relación a la carga tributaria es ilustrativo mencionar que, tradicional y
recurrentemente con esta reforma, el estrato más afectado con la ampliación de la base de
cálculo del impuesto de la renta, considerado esta incorporación en el universo de los tributos
directos e indirectos, fue la más pobre o de baja renta, conforme la preciada exposición de la
Profesora Maria Teresa A. Cardoso (1986, p. 34), litteris:

[...]. La evaluación más acertada del impacto social regresivo del sistema tributario
evidenció que la carga tributaria, en 1973, se elevaba casi uniformemente por el
estrato del ingreso, considerado del 14,15% para las familias perceptoras de hasta 2
salarios mínimos mensuales y del 11,17% para las familias cuyos ingresos pasaban
los 24 salarios mínimos mensuales. Por otro lado, aquellos que ganaban hasta un
salario mínimo mensual en 1975 soportaban más que el doble de la carga tributaria
19
incidente sobre los que recibían más decien salarios mínimos por mes.

Es una obviedad la afirmación que la autora hace sobre el impacto financiero en el
salario mínimo de 1975, se refiere a una incidencia respecto a la carga tributaria, en
proporcionalidad a la ganancia y a la disponibilidad salarial (poder adquisitivo o de compra)
para el sustento y manutención de la familia del asalariado.

12 PRINCIPALES REBELIONES DERIVADAS DE LA PESADA TRIBUTACIÓN

Fue bastante común en la historia brasileña las eclosiones de revueltas o conmociones
internas contra los excesos de tributación. La mayoría de ellas, fueron rechazada de forma
muy severa y cruel. Es muy claro, entonces, se tener en cuenta, que el paño de fondo de casi
todas las revueltas brasileñas fue la pesada carga fiscal.

12.1 Consideraciones generales

La gran mayoría de los disturbios o conmociones internas en la historia de Brasil se
remiten a las explotaciones por parte de la Corona Portuguesa y del Estado Brasileño, sin

19

“[...]. A avaliação mais acurada do impacto social regressivo do sistema tributário evidenciou que a carga
tributária, em 1973, se elevava quase uniformemente por estrato de renda, sendo de 14,15% para as famílias
perceptoras de até 2 salários mínimos mensais e de 11,17% para as famílias cuja renda ultrapassava os 24
salários mínimos mensais. Por outro lado, aqueles que ganhavam até um salário mínimo mensal em 1975
suportavam mais que o dobro da carga tributária incidente sobre os que recebiam mais de cem salários mínimos
por mês”. (Traducción propia).

76

duda, en materia de excesos tributarios. El gran núcleo de las insatisfacciones revolucionarias
ha sido siempre exacerbado por la carga tributaria. Brasil experimentó diferentes disturbios e
insurrecciones que impactaron considerablemente en la historia de su Nación. En este
contexto histórico tributario marcado por grandes rebeliones, abordaremos en este capítulo,
solo algunas de las principales revoluciones o insurrecciones vertiginosas que tuvieron como
cuestión de fondo la alta tributación impuesta por los portugueses y la metrópoli.

12.2. La Revuelta de Felipe dos Santos (1720)

Este conflicto, conocido como la Revuelta de Villa Rica, tuvo su escenario en Minas
Gerais, producto de la insatisfacción de los propietarios de las minas de oro en esa región,
quienes estaban obligados a pagar el Quinto sobre el Oro y también presentar el oro en las
Casas de Fundición.
El ápice de la eclosión fueron las nuevas directrices o normativas tributarias impuestas
por la Corona Portuguesa. Una de ellas era la prohibición de circulación y uso de oro en polvo
o en pepitas que facilitaba el contrabando de oro. A partir de esta nueva imposición el oro
solo podía circular en barras, con el escudo y sellos marcados en la fundición de las barras, y
de la fundición de cada barra de oro, una debía ser destinada a la metrópoli portuguesa. Es
evidente que esta medida ha sido tomada ante las diferentes formas de contrabando o uso
ilegal del oro en aquella época. La prohibición de utilizar o vender oro en barra con su escudo
o sello real venía desde las Ordenanzas Filipinas, conforme se desprende del art. 5, del Título
XXXIV, del Libro II, que así lo establecía:

5. E todos os metaes, que ás partes ficarem, depois de pagos os ditos derechos, sendo
primeiro marcados, poderão vender a quem quizerem, não sendo para fóra do Reino,
fazendo-o primeiro saber aos Officiaes, que para isso houver, para fazerem assentos
das vendas no livro, que hão de ter, em que os vendedores assinarão. E o que vender,
sem lho fazer saber, pagará a quantidade do que vender em dobro, e o comprador a
noveada, dous terços para a nossa Fazenda, e o outro para quem o descobrir e
accusar, e serão presos até nossa mercê (1). E o que os vender antes de serem
marcados, ou em madre, antes de fundidos, ou pára fora do Reino, perderá a
20
Fazenda, e será degradado dez annos para o Brazil. (Texto original).
20

“Establecía que: 5. E todos los metales, que las partes permanecieran, después de pagar dichos derechos, los
primeros marcados, podrán vender a quien quisiera, no afuera del Reino, haciendo primero saber a los Oficiales,
que para eso están, hacer asentar las ventas en el libro, que ha de tener, la firma de los vendedores. Y lo que
vende, si no lo hace saber, pagará el doble de la cantidad de lo vendido, y el comprador la novena, de los dos
tercios para nuestra Hacienda, y otro para quien lo descubra y acuse, y serán presos hasta nuestra mercé (1). Y
los que los vende antes de ser marcados, o en madre, antes de ser fundidos, o afuera del Reino, perderá la
Hacienda, y será degradado diez años hacia Brasil.” (Traducción propia del autor del texto original en portugués
de la época). (ORDENAÇÕES FILIPINAS, 2018, p. 454).
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Felipe dos Santos fue un famoso y acaudalado hacendado de la región de Minas
Gerais, que influyó sobre los pobladores y mineros para iniciar la rebelión que comenzó el 14
de julio de 1720 y que duró un mes aproximadamente.
Básicamente, la rebelión consistió con la toma de armas y la ocupación de la ciudad de
Villa Rica, la actual ciudad de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. Posteriormente se cerró
un acuerdo con el Conde de Assumar y los rebeldes bajaron las armas, pero más tarde el
Conde los condenó y los sentenció a muerte.
12.3 “Conjuración Minera” (1789)

A pesar de haber sido una rebelión con aires políticos, llamada la revuelta separatista,
cuyo fin era la liberación de Brasil de Portugal, el detonante de esta ideología, en particular,
provino de las exigencias de Portugal y de la Metrópoli, en relación a los altos costos
tributarios exigidos y cobrados de forma violenta a los colonos, hacendarios y mineros de la
región de Minas Gerais. Su líder fue Tiradentes, y es considerado hasta nuestros días como
un gran héroe brasileño. Representa al patrono de la Policía Militar del Estado de Minas
Gerais, su policía ostenta en la manga de la camisa de su uniforme el escudo o símbolo que
encarna al Mártir Tiradentes. Sirvió como oficial de la carrera militar (Capitanía de Minas
Gerais) ocupando su puesto de Alférez, equivalente en la actualidad al cargo de Aspirante
oficial en las Policías Militares Brasileñas y en sus Fuerzas Armadas.
Tiradentes recibió ese apellido debido al oficio de dentista que ejercía cuando estaba
fuera de la milicia. Su verdadero nombre era José Joaquim da Silva Xavier; y entre sus varias
actividades también fue minero. A partir de su ingreso en las fuerzas milicianas de la
Capitanía de Minas Gerais prestó servicios de patrullaje y fiscalización del flujo de oro en las
minas. Al percibir los abusos y la presión exacerbada hacia los mineros del oro inducidos por
la Corona Portuguesa, e inspirado por los movimientos de liberación que venían llevando los
Estados en las Américas, principalmente, los Estados Unidos, comenzó a gestar una revuelta a
favor de la independencia del Brasil. Después de haber sido traicionado por uno de sus líderes
revolucionarios estuvo preso en Rio de Janeiro donde esperó su sentencia de ejecución el 21
de abril de 1792. Su cuerpo fue descuartizado y diseminado por distintos puntos de la Estrada
Real, que conducía a la metrópoli y a la región minera de Villa Rica para que sirviera de
escarmiento a cualquier rebelde potencial.
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12.4 La Revuelta de los Alfaiates (Sastres) o “Conjuración Bahiana” (1798)

Esta revuelta tuvo diversas razones, entre las principales fue el aumento de precios de
los productos de o mercancías de primera necesidad y los aumentos en los tributos,
particularmente, en los impuestos. Esta revuelta fue liderada por la Logia Masónica
Caballeros de la Luz. En el fondo, los rebeldes pretendían, asimismo, crear una república
bahiana independiente de Portugal y de la metrópoli. Estas ideas básicas estaban inspiradas en
los ideales de la Revolución Francesa. Se destaca que fue una revuelta de cuño popular. Años
atrás cuando se transfirió la capital de Brasil hacia Rio de Janeiro, el Salvador fue
prácticamente abandonado y olvidado por la Metrópoli. Escaseaban los alimentos,
aumentaban los precios, había desempleo, aumentaron los tributos y se cometían diferentes
abusos más por parte de los portugueses. La rebelión fue apoyada por una gran parte de los
militares, en razón de sus bajos sueldos, algunos padres y muchos profesionales autónomos,
como ejemplo, los sastres, que eran su gran mayoría.
El movimiento fue denunciado por un herrero y, antes de comenzar, fueron
sorprendidos por las tropas reales.

12.5 La Revolución Pernambucana (1817)

El detonante que originó esta revolución devino de los altos costos que generaban los
gastos de la recién llegada familia real portuguesa a Brasil. Como se mencionó anteriormente
en este trabajo, esos excesos, en consecuencia, repercutieron en el aumento de los impuestos.
Paralelamente, la influencia de los ideales que llevaron a cabo la Revolución Francesa, de
carácter iluminista, incentivó la revuelta del pueblo pernambucano. La disminución de las
exportaciones de azúcar, la caída de los precios en el mercado internacional más la falta de
otros productos de relevancia comercial producidos por la colonia, reflejaban la mala
condición de la Colonia.
Se pone de manifiesto que esta revolución fue la fuente de inspiración para que,
posteriormente, Brasil se liberara del yugo de Portugal en 1822. Después de la intensa presión
popular generalizada en toda la colonia y apoyada por aristócratas, políticos e intelectuales, D.
Pedro I proclamó la independencia de Brasil.
Esta revolución fue pacificada por D. João VI, que sitió la ciudad de Recife, la lucha
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duró cerca de setenta y cinco días y los líderes fueron presos y sentenciados a muerte.
13 ACTUAL SISTEMA TRIBUTARIO CONSTITUCIONAL DE BRASIL
Con la llegada de la actual Constitución de la República Federativa de Brasil, el 5 de
octubre de 1988, los Estados y municipios tuvieron una mayor participación sobre los tributos
de competencia de la Unión, tales como el Impuesto sobre los Productos Industrializados
(IPI) y el Impuesto sobre la Renta de Persona Física y Jurídica (IR). Con el manifiesto
objetivo de recuperar los ingresos, la Unión impuso fuertes contribuciones federales. Se
establecieron la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS), la
Contribución Social sobre el Lucro Líquido (CSLL) y la Contribución Provisoria sobre
Movimientos Financieros (CPMF), esta última sin efecto en la actualidad.
Hoy en día, la carga tributaria que soportan los ciudadanos brasileños es
extremadamente pesada y está al límite de una situación insostenible. En la reciente
investigación realizada por el Instituto Brasileño de Planificación Tributaria, el IBPT, se llegó
a la conclusión que en el año 2017, el ciudadano brasileño tuvo que trabajar hasta el día 2 de
junio para pagar sus tributos directos e indirectos exigidos por los gobiernos federal, de las
provincias y municipal; es decir, tiene que trabajar en promedio cinco meses y dos días para
afrontar el pago (AMARAL e otros, 2018, p. 3).
En el presente, si tomamos en consideración, que los ingresos del ciudadano brasileño,
equivale al período de 5 meses y dos días, dará lugar a una imposición tributaria del orden del
41,8% (cuarenta y uno con ocho décimas por ciento), sin considerar el “efecto cascada” y la
“tributación interna”, esta última impone un determinado tributo sobre una base de cálculo
representativa de un precio en el cual están incluidos otros tributos. Es necesario señalar, que
este porcentaje que depende del ingreso del trabajador alcanzó el orden del 42,62% (cuarenta
y dos con sesenta y dos centésimas por ciento), conforme los propios estudios realizados por
el IBPT.
Es innegable que la tributación equivalente al 41% de los ingresos brutos de un
trabajador no corresponda a una confiscación tributaria, porque esta imposición roza las
exacciones tributarias de la época del Estado absolutista feudal.
En un reciente artículo publicado por la Revista Governança Tributária, del Instituto
Brasilero de Planificación Tributaria (IBPT), sostuvo que los consumidores de las clases más
bajas son los directamente más afectados, en este tipo de tributo, por la elevada carga
impositiva. La otra clase de contribuyente que también la afecta fuertemente es la clase
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empresarial, conforme lo describe el Dr. Carlos Alberto Pereira (2017, p. 31), profesor y
coordinador del MBA en gestión tributaria de la Facultad FIPECAFI, al afirmar que:

Los altos impuestos afectan directamente a las empresas, que también son
penalizadas por el papeleo, que eleva el costo de producción y reduce la
competitividad de productos brasileños. “Los impuestos y la burocracia encarecen
los productos brasileños en comparación con los importados. La diferencia de costo
(fuera de fábrica) representa más del 16% en relación a los productos de otros
países. Por otro lado, los consumidores son impactados de manera diferenciada por
los tributos: pagan más impuestos los trabajadores de menores ingresos; porque la
carga tributaria sobre los productos esenciales es mayor, es decir, los más pobres son
más penalizados con los impuestos que los más ricos, destaca el economista”.
21
(Traducción propia).

No se puede dejar de mencionar que el Impuesto a la Renta en Brasil, solo puede
gravar el 27,5% del salario o remuneración mensual que percibe el contribuyente y que está
por arriba de R$ 4.664,68 (cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro con sesenta y ocho
centavos). No obstante, simbólicamente, la ley del impuesto a las ganancias considera
pequeñas y discretas deducciones, supeditado a los gastos de salud privados y estudios, la
tributación sobre la renta, dada su progresividad de alícuotas, llegando al 27,5%,
prácticamente no considera al núcleo familiar del contribuyente. La Hacienda Federal lo
impone como si fuese un individuo aislado, que vive solo, sin tener en cuenta los altos costos
que tiene con su núcleo familiar. La avaricia de la Agencia Federal, marcada por la
exacerbada política fiscal del Impuesto a las ganancias, en nada se aproxima del objetivo
universal de los tributos: la justicia social.
Cabe reflexionar, como ha sido mencionado anteriormente, que un quinto de los
tributos desencadenó, no solo en Brasil sino en el Mundo, una serie de revoluciones y guerras
internas, y en el presente, solo de impuesto a las ganancias el contribuyente brasileño paga
más de que un quinto, es decir, una gran masa de trabajadores pagan más de un cuarto.
Mutatis mutandi, al finalizar el presente estudio no debemos olvidar, ni tampoco
ignorar, que la actual paralización (huelga) de transportistas, que se registró en todo Brasil,
pretendió forzar al Gobierno Federal a bajar los precios de los combustibles, además de una
mejor regulación de los precios de los fletes. Esta huelga, que comenzó el 20 de mayo de
21

“Os altos impostos afetam diretamente as empresas, que também são penalizadas pela burocracia, que eleva o
custo de produção e reduz a competitividade dos produtos brasileiros. „Os impostos e a burocracia encarem os
produtos brasileiros em comparação com os importados. A diferença de custo (fora da fábrica) representa mais
de 16% em relação aos produtos de outros países. De outro lado, os consumidores são impactados de maneira
diferenciada pelos tributos: pagam mais impostos os trabalhadores de menor renda; porque a carga tributária
sobre os produtos essenciais é maior; ou seja, os mais pobres são os mais penalizados pelos impostos que os
mais ricos‟, salienta o economista”. (Traducción propia del autor del texto original en portugués).
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2018, y se extendió por diez días, impactó severamente a los sectores de la economía
brasileña, causando, de igual modo, serios perjuicios directos a toda la población de Brasil.
Es innegable que en relación al alta de los combustibles, el factor principal que eleva
sus precios en el mercado interno es la clásica y tradicional presión impositiva. Sobre estos
combustibles inciden tres especies de tributos - la CIDE-combustibles, la contribución
PIS/Cofins y el ICMS. Los dos primeros son de competencia de la Unión y el último de
competencia de los Estados.
En síntesis, la carga conjunta tributaria de estas tres exacciones grava el precio al
consumidor final un 43% del precio del litro de gasolina, un 27% del precio del litro de aceite
diesel y el 26% del precio del litro de alcohol etanol, según la exposición de la Federación
Nacional de Comercio de Combustibles y de Lubrificantes (FECOMBUSTÍVEIS). Estos
números representan un verdadero retroceso en la economía de un Estado. Con seguridad, son
indicadores de la sobre tributación, que se publican además de la marca donde constan los
precios de los fletes, de los productos y de insumos utilizados en la producción de bienes y
servicios. ¿Así, como pueden sobrevivir las pequeñas y medianas empresas comerciales y no
comerciales en Brasil? Con este cuadro, fácilmente se percibe que las inversiones de las
empresas no comerciales tienden a caer drástica y paulatinamente.

14 CONCLUSIÓN
En lo que respecta a la historia de los tributos brasileños, y de acuerdo con lo que ha
sido tratado temáticamente en lo presente artículo, se percibe que el Estado Brasileño, desde
el período precolonial, tradicionalmente experimentó y continúa experimentando una enorme
carga tributaria, tanto en cantidad como en calidad.
El Brasil precolonial inició una importante actividad lucrativa, el pau-brasil –palobrasil. El mercado para este producto era muy amplio y abarcaba casi todo el mundo,
especialmente Europa.
Esta actividad comenzó con una fuerte carga tributaria en la que el concesionario del
pau-brasil tenía que pagar un quinto al rey de Portugal, al Reino de Portugal, al clero de la
Iglesia Católica y lo que sobraba debía utilizarlo para las obras de fortalecimiento y de
asentamiento de la colonia. Tal sobrecarga de tributos y la incumbencia administrativa real,
sin duda le quitaban una gran parte de su patrimonio privado. De manera que Brasil inició su
colonización a expensas de las confiscaciones tributarias.
El exceso de exacción tributaria fue notable en todas las etapas de la historia del
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Estado brasileño. Porque además de encontrarse al inicio de la colonización, como ya se ha
mencionado, estuvo presente en todo el período colonial (1530 a 1822), continuó muy
fuertemente durante el período de Brasil Imperio (1822 a 1889) y, de forma intensa, sobrevive
en la actualidad.
Esta histórica y pesada carga tributaria en Brasil se produce por el número excesivo de
tributos creados y por las pesadas alícuotas que se imponen sobre algunos tributos,
principalmente sobre los impuestos federales, estatales y municipales.
En el presente trabajo, el tema principal se centró en la pesada y casi insoportable
carga tributaria que siempre estuvo presente en los momentos históricos más relevantes de
Brasil. Se intentó mostrar que la histórica, tradicional y recurrente carga tributaria de Brasil
siempre ha sido alta, aunque al contrario de las naciones desarrolladas – donde en algunas de
ellas también existe una alta tributación –, el retorno en servicios públicos siempre fue de
pésima calidad para la población representada por los estratos menos favorecidas o de bajo
poder adquisitivo.
Históricamente Brasil siempre estuvo contaminado con este exceso de exacción
tributaria, la cual presentaba un perfil más fiscal que extrafiscal, más financiador que
económico, lo que ha llevado al Estado hasta los días actuales, y a pesar de la fuerte
tributación, a la imposibilidad de equilibrar sus cuentas dentro del presupuesto fiscal, con un
recurrente e histórico predominio de ingresos y gastos corrientes. Nuestro presupuesto
público, ante tamaña y monstruosa carga tributaria, siempre ha sido incapaz de producir
cantidades significativas de ingresos de capital, y permanentemente ha dependido del crédito
público (endeudamiento) proveniente de financiamientos –nacionales e internacionales – y de
préstamos para la consecución de los proyectos de obras públicas y de desarrollo social y
regional.
Por último, ante tal importante injerencia, no hay que olvidar que la masiva carga
tributaria soportada por el contribuyente brasileño ha estado habitualmente contaminada o
maculada, aun bajo el manto de la ley, de constantes confiscaciones tributarias, en continuo
conflicto con la capacidad fiscal de sus administrados, lo que motivó históricas y constantes
rebeliones o insurgencias contra sus gobiernos. Dos causas por las que indudablemente es
señalada esta confiscación abstracta y fáctica son, en primero lugar, que la carga tributaria
brasileña sobre los ingresos es muy parecida a la carga tributaria sobre el consumo, casi en la
misma proporción, y en segundo lugar, que los tributos sobre los ingresos, tanto de la persona
jurídica como de la persona física, inciden principalmente sobre la parte bruta de las
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ganancias y de los ingresos y, asimismo, con un exceso de tributación bis in idem por parte
del mismo ente público gubernamental sobre los mismos hechos imponibles. Y la principal
señal de estas causas que indican la confiscación tributaria es el histórico endeudamiento
tanto de las clases más populares como de las clases más altas, principalmente la de los
empresarios en general. ¿Por qué? Es muy simple, una nación que tiende a tributar
mayormente la parte bruta de los ingresos de sus ciudadanos, olvidándose de la importancia
que tiene la parte neta para su mantenimiento y sobrevivencia, no hace otra cosa más que
practicar la confiscación tributario. A partir del momento en que esa nación cuente con un
sistema serio que tenga en cuenta las recurrentes e innegables necesidades básicas de sus
familias, tratando de calcular tales niveles, tributando sistemáticamente sus excedentes, sin
lugar a dudas estará en el correcto camino de la tributación bien vista por James Meade,
practicando la tributación ideal.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar as disposições do art. 8º do Código de
Processo Civil de 2015, que traz parâmetros ao julgador para aplicar o ordenamento jurídico
no caso concreto. Apesar da inovação legislativa, já há algum tempo, verifica-se a influência
dos princípios constitucionais em outros ramos do direito, sendo a inserção legal desse
dispositivo fruto desse mesmo movimento, no âmbito do Processo Civil. Nesse sentido, são
inseridos expressamente princípios, como a dignidade da pessoa humana, a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, dentro do
Código de Processo Civil em uma tentativa de estabelecer parâmetros para o processo
decisório do magistrado, a fim de se obter decisões mais eficazes e menos discricionárias. A
partir dessa perspectiva, pretende-se discorrer sobre alguns elementos norteadores das
decisões judiciais para, ao final, concluir se e como os conceitos expressos no artigo 8º serão
capazes de, na prática, impactar positivamente a atuação do magistrado.
Palavras-chave: Princípios constitucionais. Fundamentação das decisões judiciais. Atuação
do magistrado.
ABSTRACT
The present work aims to analyze the provisions of art. 8 of the Code of Civil Procedure of
2015, which brings parameters to the court to apply the legal order in the concrete case.
Despite the legislative innovation, for some time, the influence of constitutional principles in
other branches of law has been verified, and the legal insertion of this device is the result of
this same movement, within the scope of the Civil Procedure. In this sense, principles such as
the dignity of the human person, proportionality, reasonableness, legality, publicity and
efficiency are inserted expressly within the Code of Civil Procedure in an attempt to establish
parameters for the decision-making process of the magistrate, order to obtain more effective
and less discretionary decisions. From this perspective, it is intended to discuss some elements
guiding judicial decisions, in order to conclude whether and how the concepts expressed in
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article 8 will be able, in practice, to positively affect the performance of the magistrate.
Keywords: Constitutional principles. Decision-making process. Judge's performance.
1 INTRODUÇÃO
O Código de Processo Civil de 2015 traz toda uma nova concepção do processo
ressaltando sua característica de funcionar como ferramenta apta a resguardar direitos muito
mais do que como um fim em si mesmo. Desse modo, o legislador prezou por expressar
literalmente diversos valores que devem ser atendidos para a boa prestação jurisdicional e,
assim, consequentemente, que sejam capazes de promover a efetiva pacificação social.
O reforço a essa concepção do processo, muito mais do que uma real novidade, é uma
necessária retomada para se reafirmar o fim pelo qual o sistema de jurisdição foi criado:
manter a ordem da sociedade, mediante a solução de conflitos de acordo com o ordenamento
jurídico vigente, através da substituição das partes por um juiz imparcial que tem poder para
agir em nome delas.
No contexto do atual Estado Democrático de Direito, as decisões jurídicas proferidas
devem encontrar não só na lei, mas, principalmente, no seio dos mandamentos constitucionais
a validade para suas formas e para o seu conteúdo. Enquanto a legitimidade das leis, e da
própria Constituição, em última instância, provém da democratização na escolha dos
legisladores e da capacidade do povo de interferir diretamente na criação legislativa, a
legitimidade dos julgadores, a qual confere estabilidade ao Direito e segurança aos
jurisdicionados, provém destes serem escolhidos e exercerem seus ofícios conforme
estabelecido pelo próprio ordenamento jurídico.
A recorrência da prolação de decisões fundamentadas fora dos parâmetros do Direito
vigente gera não só instabilidade entre as partes, mas afeta toda a estrutura do Poder
Judiciário ao ocasionar uma desconfiança generalizada da legitimidade dos julgadores do
Estado, os quais, muitas vezes, sem qualquer sanção, baseiam o fundamento das suas decisões
nas suas livres convicções pessoais, criando verdadeiros comandos normativos sem quaisquer
autorizações legais para tanto.


Como já foi apreciado melhor em outro trabalho: Lima, Stephane H. B. Discussões acerca da
(im)prescindibilidade do inciso iv, §1º do artigo 489 do Novo CPC no ordenamento jurídico brasileiro: a
fundamentação das decisões judiciais a partir da análise de todos os argumentos deduzidos no processo, In Lara
Dourado Mapurunga Pereira et all [org] Novo código de processo civil: perspectivas e desafios: estudos em
homenagem ao professor Daniel Gomes de Miranda. Rio de Janeiro: Lumen, p. 337-356.

Como tantas vezes denunciado por juristas como LênioStreck, que lidera, na ordem nacional, a crítica ao
ativismo judicial, como pode ser facilmente observado rotineiramente em sua coluna “Senso Incomum” no site
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É impossível que o magistrado se afaste da solução de um conflito que lhe é proposto,
em razão da inafastabilidade da jurisdição, insculpida no artigo 5º, inciso XXXV, da
Constituição Federal. Entretanto, muita discussão tem sido levantada já há algum tempo
acerca de quais seriam os parâmetros aptos a guiar o processo decisório do julgador,
especialmente em decisões que tratem sobre a incidência de princípios constitucionais.
O Código de Processo Civil de 2015, em um dos seus primeiros artigos, dedicou artigo
específico para tratar sobre os deveres dos magistrados e os valores que estes devem se pautar
para guiar o processo de interpretação e aplicação do ordenamento jurídico, em todas suas
fases. Cabe, assim, investigar se há alguma contribuição advinda dessa nova disposição legal,
inexistente no código passado, que efetivamente possa auxiliar na redução da
discricionariedade judicial no momento de aplicação da lei. Caso não haja grandes
contribuições nesse sentido, cumpre perquirir, então, sobre a utilidade prática de se conter
esse artigo no novo código e como devemos compreendê-lo à luz da sistemática do Processo
Civil Constitucional. São estes os pequenos, mas relevantes questionamentos que este artigo
buscará elucidar, partindo de uma análise dogmática das disposições estabelecidas no próprio
artigo 8º em si, e, posteriormente, aprofundando-se até as questões filosóficas implicitamente
suscitadas por ele. Ao final, em face dos resultados obtidos, visa-se ainda identificar as
características de um magistrado que efetivamente já se pode exigir, a fim de minimizar os
danos causados pelos conflitos advindos da agregação humana em sociedades cada vez mais
complexas, dada à sofisticação e rapidez das mudanças em nossas relações com o outro e com
o mundo.

2 DEVERES DO JUIZ AO APLICAR O ORDENAMENTO SEGUNDO O ARTIGO 8ª

O artigo 8º se situa na parte geral do Código, dentro do Livro I que trata das Normas
Processuais Civis, especificamente no capítulo I, denominado de Normas Fundamentais do
Processo Civil,onde se encontram os artigos de 1º ao 12º.
É importante ressaltar o caráter dessas normas fundamentais. Para Monerrat, (2017, p.
227), as normas fundamentais têm mais o caráter de função pedagógica ou simbólica, do que
efetiva capacidade de inovar, acrescentando, ou mesmo detalhando, direitos ou deveres
processuais. Esta é também a compreensão de Schmitz (2016, p. 126) quando aborda que
essas disposições introdutórias se prestam apenas a orientar, principiologicamente, e através
Cojur.
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de conceitos indeterminados deliberadamente escolhidos, a atividade dos sujeitos e do Estado
dentro do Processo.
Dentre as normas fundamentais, variadas são as que apenas reproduzem princípios e
valores constitucionais, como as que reforçam a concepção do modelo constitucional de
processo (art. 1º); o princípio da inércia processual (art. 2º); da inafastabilidade jurisdicional
(art. 3º); da ampla defesa e do efetivo contraditório (art. 9º); e, ainda, do dever de
fundamentação das decisões judiciais (art. 11º), dentre outras.
Quanto ao artigo 8º, especificamente, este traz em sua literalidade os seguintes deveres
do magistrado ao aplicar o ordenamento jurídico:

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.

Percebem-se assim insculpidos diversos parâmetros os quais o julgador não pode
ignorar no momento de prestar a jurisdição durante todos os atos do processo, são eles: a
atenção aos fins sociais; à exigência do bem comum, à promoção da dignidade da pessoa
humana, além da observação à proporcionalidade, à razoabilidade, à legalidade, à publicidade
e à eficiência.
Schmitz (2016, p. 130), entretanto, alerta que, em que pese esse dispositivo não
guardar paralelo com o código passado, trata-se, na verdade de uma mixagem teórica de
diversos conceitos já espalhados no ordenamento jurídico em variados momentos históricos,
desde conceitos típicos da Alemanha do final do século XIX, passando pela concepção de
dignidade da pessoa humana desenvolvida no pós 2ª guerra mundial, até conceitos
desenvolvidos pelos argumentativistas ao longo do século XX, como é o caso da
proporcionalidade e a razoabilidade.
Percebe-se de modo cristalino que a primeira parte é uma cópia da quase total
literalidade da Lei de Introdução do Direito Brasileiro em seu artigo 5º, alterando-se apenas a
palavra “lei”, por ordenamento jurídico, uma vez que hoje se tem bem firme que existem
outras fontes do Direito além da fonte legal, todas as quais devem ser levadas em
consideração no momento do julgador tomar a decisão no caso concreto. Observe-se:

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum.
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Nesse aspecto, faz necessária tal atualização, já que a literalidade do artigo acima
transcrito data de 1942, em um contexto no qual se acreditava que ao julgador bastava a mera
interpretação legal, o que não mais subsiste, principalmente em um contexto de maior força
normativa da Constituição, especialmente daquela que possui alta carga valorativa contidas
em seus conteúdos principiológicos como a nossa. No que tange aos “fins sociais” e à
“exigência do bem comum”, a mera reprodução não parece ter sido tão efetiva para obter
qualquer intento específico, visto que, mesmo após mais de 60 anos da primeira vez do
ingresso desse texto legal no ordenamento nacional, sequer há qualquer consenso sobre o que
esses conceitos venham a significar, ou mesmo indicações de como encontrar o seu sentido no
caso concreto.
Em sua segunda parte, o legislador infraconstitucional do atual código de processo
civil ressaltou a prevalência da dignidade da pessoa humana, que já é fixado como um dos
fundamentos da ordem constitucional de 1988. Didier (2015, p. 75-76) afirma que, por isso, o
dispositivo é também aparentemente desnecessário, podendo ser considerado como um
“sobreprincípio” constitucional, do qual todos os princípios e regras relativos aos direitos
fundamentais seriam derivados, ainda que em intensidade variáveis. Ressalta, porém, que não
é uma norma jurídica de fácil aplicação, pois o âmbito de incidência da dignidade da pessoa
humana é ainda muito impreciso, exigindo alta carga argumentativa específica no momento
de sua utilização - pois há clara interferência ativa do juiz no processo-, devendo, por fim,
sempre ser respeitada a liberdade processual das partes, que também é uma expressão da
liberdade, que compõe importante dimensão do próprio conceito de dignidade.
Segundo Leonardo Carneiro da Cunha (2016, p. 46-47), além da repetição infralegal
de conceito já tão arraigado em sede constitucional, a dignidade da pessoa humana no
processo civil seria atendida através do devido processo legal. Apenas na ocasional falta de
uma norma específica que tutele determinado direito fundamental, deveria o juiz promover
esta proteção com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. Didier (2015,
p.77) comenta quanto ao assunto que, apesar de não conseguir vislumbrar agora diferença
nem no âmbito da aplicação nem nas consequências da aplicação entre a dignidade da pessoa
humana -no âmbito do processo- e o devido processo legal, seria de bom tom continuar a
tratá-los como dois conceitos distintos vez que a referência a tal dignidade pode ajudar na
reconstrução de novos sentidos ao devido processo legal, iluminando-o e tornando-o ainda
mais humanizado.
Como não fosse suficiente a mixagem de conceitos, a parte final do artigo 8º remete à
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repetição dos princípios constitucionais que regem a administração pública situados no caput
do artigo 37 da CF/88, trazendo explicitamente a necessidade de se preservar a legalidade,
publicidade, eficiência no momento de sua atuação, e, ainda, fazendo emergir expressamente
conceitos há muito identificados como implícitos, como os da proporcionalidade e o da
razoabilidade para ponderar a aplicação da lei.
Apenas não foram repetidos os princípios da pessoalidade e da moralidade
administrativa, o que é apontado por alguns doutrinadores em virtude de, no âmbito do
processo civil, estes já se encontrarem devidamente contemplados dentro da determinação da
proteção do juiz natural e da prevalência da boa-fé e proteção da confiança, respectivamente.
O artigo 8º, portanto, apenas sistematizou, organizou e repetiu conceitos
indeterminados que já estavam contidas em outras esferas da lei e, principalmente, da
Constituição Federal. Entretanto, a tentativa de operacionalizar uma lista de conceitos a se
considerar no momento da decisão não pode servir como artifício para o julgador aproveitar
da literalidade do texto legal de vaguíssimo sentido para proferir decisões baseadas
unicamente em suas próprias concepções pessoais, destruindo, assim, a ilusão na permanência
do Estado Democrático de Direito.
Desse modo, urge repensar os limites da atuação do magistrado no momento em que
este interpreta e aplica o Direito, bem como, repensar estratégias para clarear tais limites, uma
vez que o artigo analisado deixou claro não só a possibilidade, mas, em verdade, a
inescapabilidade de se lidar com conceitos vagos no momento de solucionar as questões
jurídicas, tornando, assim, explícita a necessidade de se pensar sobre a função criativa da
jurisdição e os meios de exercê-la dentro de uma concepção democrática em uma sociedade
plural como é o Brasil hoje.

3 OS CINZENTOS LIMITES DA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NO EXERCÍCIO
DE SUA FUNÇÃO DE APLICAR O DIREITO E A NECESSIDADE DE CLAREÁLOS

O modelo silogístico tradicional, no qual se parte da presunção de conhecimento
prévio de uma norma jurídica previamente identificada (premissa maior), para a constatação
da ocorrência de um fato (premissa menor), gerando, assim, uma inevitável conclusão apta a
embasar a tomada de uma ação específica tem sido rechaçado como meio eficiente para a
solução dos conflitos jurídicos. Se antes, no período de maior força das codificações, tal
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modelo de aplicação da lei parecia ser útil, hoje, no contexto do constitucionalismo moderno,
é patente a sua insuficiência. Diversos são os motivos que tornaram possíveis se visualizar de
modo claro a necessidade de uma alteração de paradigma no momento de se lidar com as
normas jurídicas. Um exemplo desse fator é, não só o excesso de textos legislativos atrelada à
falta de critérios válidos para se decidir quais normas deles extraídas deve ser aplicada, mas
também, e ainda mais complicado, a dificuldade determinação da norma no caso concreto
quando são utilizadas cláusulas com termos ambíguos, conceitos vagos, além da atribuição de
poderes indeterminados a outros agentes do executivo ou mesmo do judiciário, como nos
alerta Guerra (1992, p. 85-90).
No caso especificamente do artigo 8º, a apresentação de diversos conceitos
indeterminados que devem ser levados em consideração no momento de guiar o julgador em
sua atividade hermenêutica não dá apenas uma possibilidade de atuação, mas gamas variadas
delas. Afinal, como definir quais são os fins sociais? O que significariam as exigências do
bem comum? Que condutas promovem, de fato, a dignidade da pessoa humana? O que se
entende por algo proporcional? Razoável? Legal? Acessível ao público? E, ainda, como aferir
de modo prático e indubitável o meio mais eficiente para atingir certo fim específico?
É de conhecimento já fixado no meio acadêmico a inescapabilidade do caráter
subjetivo do julgador no momento de interpretar e aplicar tais critérios. Não consegue o
indivíduo escapar de seu próprio horizonte hermenêutico, não sendo a lei algo estanque e
separado daquele sujeito que o julga. Há um horizonte de influência recíproca entre aquele
sujeito e o objeto analisado, um influenciando o outro em uma espiral hermenêutica, tornando
verdadeiramente difícil a fixação prévia dos sentidos de textos de caráter tão abertos e
indeterminados, podendo-se chegar, inclusive, a se afirmar a inesgotabilidade dos possíveis
sentidos atribuíveis aos textos investigados. (FALCÃO, 2000).
Os conceitos indeterminados possuem diversas possibilidades de concretude e
definição para o caso concreto, sendo que sequer o novo microssistema de precedentes
judiciais é capaz de limitar tais possibilidades interpretativas de modo significativos, pelo
menos, e em pouco tempo. Isso porque, no máximo, o precedente dirá que na ocorrência de
um fato concreto “X” este deve ser encarado como incluído dentro de um conceito
indeterminado “Z”, porém não é capaz de definir os contornos e limites do que poderá fazer
parte e adentrar neste mesmo conceito no futuro, de modo que a zona interpretativa limítrofe
continuará cinzenta para um caso “Y”, que não seja extremamente nem semelhante, nem
distinto ao caso “X”, como nos alerta (GUERRA, 2016).
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Ronald Dworkin (2014), em sua obra, o Império do Direito, estabelece o conceito do
romance em cadeia, no qual os operadores do Direito, no momento de sua interpretaçãoaplicação devem considerar, não um checklist hermenêutico, como o proposto pelo artigo 8º
analisado, mas, devem orientar todos atos praticados e as interpretações dele advindas
historicamente, de modo a construir o Direito de modo coerente, sem perder de vista que se
deve ter em mente uma leitura moral dos princípios de equidade e justiça escolhidos pela
comunidade e dispostos na Constituição. Não se trata de reproduzir as interpretações já
realizadas, mas de considerá-las no contexto histórico em que foram proferidas, superando-as
se for o caso de mudança deste mesmo contexto. Compõe assim seu conceito de magistrado
ideal como o de juiz Hércules, que seria capaz de tomar ciência de todos os atos praticados,
em todos os tempos do Direito, e, de modo justo e íntegro, proferiria sua decisão como um
romance escrito em cadeia, no qual o próximo capitulo deverá ser escrito pelo próximo
intérprete sem desconsiderar o capítulo anterior. O teórico, assim, pressupõe que uma forma
correta ao interpretar e aplicar a norma, qual seja, aquela que permite manter o Direito íntegro
e coerente com as exigências morais abstratas estabelecidas na Constituição, atendendo, em
última instância, o anseio dos titulares do poder, o povo, e legitimando o Estado Democrático
de Direito. (Art. 1º, §1º da Constituição Federal).
Entretanto, essa concepção teórica não só é de difícil aplicação prática, mas, também,
não confere parâmetros claros de modo a permitir que os receptores da decisão, qual seja, as
partes do processo e mesmo o povo em geral consiga aferir a racionalidade de tal ato
decisório, visto que muito dificilmente será apreensível de modo claro um único percurso
coerente no qual a única resposta correta imponha como aquela imprescindível para a solução
do caso.
Há a necessidade urgente de se superar a discussão infrutífera tanto daqueles que
confiam toda a ênfase na subjetividade do julgador, bem como àqueles que visualizam a
salvação na possibilidade hercúlea de aferir o espírito do povo, sem a necessidade do
desenvolvimento de qualquer teoria da argumentação subjacente. É preciso, como alertou
Demétrio (2017), unir forças para se pensar em meios eficientes para o controle intersubjetivo
da atribuição racional de sentidos a textos normativos, através da busca de uma teoria da
argumentação que seja compatível com a base teórica já fornecida pela hermenêutica
filosófica e que não ignore o inescapável horizonte hermenêutico do julgador no momento em
que este realiza seu papel interpretativo.
O esforço está apenas começando, como nos alerta Guerra (2017), sendo uma de
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nossas maiores necessidades não mais nos escondermos em críticas vazias ao ativismo
judicial, que tomam por pressuposto a possibilidade de encontrar uma única e necessária
resposta correta segundo o Direito vigente, quando hoje já se sabe que a atividade criativa do
judiciário já não é só inescapável, mas também se impõe como meio de concretização de
valores constitucionais que são, inclusive, replicados em bases infra legais, como o
dispositivo 8º ora analisado.
De fato, Didier (2015, p. 157) já nos apresenta em seu curso de processo civil a
atividade criativa como uma das características da jurisdição, como bem explica no seguinte
trecho:

A jurisdição é função criativa. Essa criatividade é ilimitada. Na verdade mais se
assemelha a uma atividade de reconstrução: recria-se a norma jurídica do caso
concreto, bem como se recria, muita vez, a própria regra abstrata que deve regular o
caso concreto.

Assim sendo, deve-se buscar encarar, mais do que antes, o Direto como um
instrumento para a obtenção de certos fins os quais, por sua vez, devem ser claramente
identificados e definidos de modo mais plural e democrático possível. E isso deve ocorrer não
só no âmbito do processo legislativo, mas, também, impõe-se uma maior participação no
âmbito do processo judiciário, onde ocorrem diversos processos decisórios criativos a partir
da atribuição de sentido a cláusulas indeterminadas. Estas atitudes, aliadas pesquisas sérias
sobre a racionalidade dos argumentos utilizados no âmbito jurídico, parecem ser os únicos
meios para se manter a crença na manutenção de um Estado Democrático de Direito. Desse
modo, será possível desenvolver um meio mais adequado para controlar o conteúdo das
decisões judiciais de modo intersubjetivamente aferível, mas que também tenho por foco não
uma concepção formalista, mas a consecução de fins efetivamente justos e amplamente
debatidos na sociedade.

4 O MAGISTRADO QUE JÁ PODEMOS ESPERAR

Enquanto isso não ocorre, o que podemos fazer desde já não é rechaçar mais uma vez
um suposto ativismo, mas é despertar os juízes para a responsabilidade de sua necessária
função criativa, através de uma mudança de postura que estes poderiam e deveriam ter
adotado ainda antes da promulgação do novo código, por ser um retorno à postura prudencial
que marca o início da história do Direito e, talvez, do próprio homem em seu processo de
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tomada consciente de decisões.
A prudência é o meio pelo qual o homem consegue discernir a melhor decisão a ser
tomada no caso concreto, é o agir com retidão, partindo de uma busca sincera da realidade,
para, assim, discernir com o auxílio dos destinatários da norma, acerca do Direito aplicável ao
caso. Hervada (2008, p. 239-240) nos relembra que toda norma, por seu caráter abstrato e
geral precisa ser adaptada para regular o caso concreto. Essa regulação não é realizada,
porém, de modo arbitrário, mas de modo prudencial, avaliando-se os aspectos da realidade.
Implica, portanto, a aplicação do Direito estabelecido, porém, adaptado às condições reais da
vida social.
Essa concepção está de acordo com o já esposado por Didier (2015, p. 161) sobre os
dois limites da atividade criativa do órgão julgador que, por um lado, deve não pode fugir
totalmente dos enunciados normativos do direito objetivo (Constituição, leis, regulamento,
etc.) e, por outro, deve obedecer aos aspectos da realidade do caso concreto que lhe foi
submetido.
Para tanto, desde já percebe a necessidade de o julgador buscar conhecer, no mínimo,
a literalidade textos legais do Direito positivo, mantendo-se sempre atualizados, bem como,
verifica-se a necessidade de que este persiga o máximo possível a verificação da veracidade
dos fatos alegados pelas partes dentro do caso submetido à sua análise, de modo a conhecer
melhor a realidade que lhe está sendo apresentada. E isto, muito embora seja algo de simples
percepção a nível teórico, é de difícil verificação na prática forense, devendo ser exigida tal
postura desde já a fim de viabilizar uma perceptível melhora na prestação jurisdicional.
Mas não apenas isso, as partes também têm o dever e a responsabilidade de auxiliar o
julgador de modo cooperativo, para que este consiga aferir os elementos da realidade de modo
a construir com as partes o sentido daqueles conceitos vagos para a solução daquele caso
concreto específico. Portanto, impõe-se que o julgador adote uma postura de escuta ativa dos
interesses da parte, bem como das vozes que ressoam na doutrina e na jurisprudência, para,
assim, mais próximo da realidade, conseguir proferir uma decisão mais efetiva para a
consecução da pacificação social almejada.
Ainda, o juiz deve sempre lembrar que não julga para si, mas para as partes, como um
substituto, e, em última instância, julga para toda a população, a qual se organiza de acordo
com o modo como o ordenamento jurídico vem sendo aplicado pelo Poder Judiciário. Não
pode, portanto, ignorar o contexto político, social e econômico do local onde será aplicado o
Direito devendo levar tais fatores em consideração sempre que possível no momento de sua
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avaliação prudencial e adequação da norma jurídica ao caso concreto.
Hervada (2008, p. 421), no entanto, alerta que o prudente deve cultivar, entre outros,
pelo menos as seguintes características: a experiência, a intuição, o conselho, o bom
julgamento e a oportunidade do agir. Como também, a equidade ou virtude da resolução dos
casos além das normas comuns.
Vistos que tais requisitos não são fáceis de obter senão após muito treino prático e,
principalmente, permanente postura moral elevada, aliada à boa dose de discernimento e
sabedoria, é importante que o julgador sempre questione criticamente suas próprias crenças e
posições presumidas, desconfiando esperançosamente de si mesmo, em busca, sempre, de
uma razão ainda melhor para suas conclusões, estando sempre aberto alterá-las quando lhe
forem apresentadas novas razões a considerar, mantendo-se em uma postura de humildade.
Muito embora talvez nunca se tenham meios para exigir tal elevado nível de virtude
aos julgadores, é possível já exigir que estes façam o melhor que puderem em seu processo
decisório e apresentem, de modo pormenorizado, as razões conscientes que os levaram a
concluir por determinadas decisões em detrimento de outras, como, inclusive, demanda
expressamente o artigo 489, §1º, quando trata da necessidade de tornar explícito a
fundamentação das decisões judiciais.
Entretanto, para que isso seja feito de modo mais eficaz possível, não basta a
prescrição legal que indique o que não se deve fazer ao fundamentar uma decisão judicial,
mas é necessário e urgente que os juristas aprendam efetivamente a realizar de modo claro
construções lógicas, objetivas e bem fundamentadas, mediante a utilização do raciocínio
crítico e da argumentação jurídica que pressuponham o atual contexto do constitucionalismo o
brasileiro contemporâneo. Isso, infelizmente, ainda é pouco levado em consideração dentro do
contexto de seleção e formações de magistrados, ou mesmo, antes, no contexto de formação
universitária no ensino do Direito Brasileiro.
Assim, enquanto ainda não temos os meios para fortalecer o nosso processo decisório
de uma forma plural e democrática, determinando de modo claro os fins almejados no caso
concreto, bem como ainda não há acordo quanto à forma adequada de proporcionar um
controle intersubjetivo para verificação da correção das decisões judiciais, o que podemos


A ideia de uma desconfiança esperançosa foi transmitida em uma aula de graduação da disciplina Teoria Geral
do Direito, no âmbito na Universidade Federal do Ceará, pelo professor Marcelo Lima Guerra, em 2017, o qual
afirmou que a mera desconfiança da própria crença ou da crença de terceiros paralisa aquele que desconfia; mas
aquele que tem a postura de uma desconfiança esperançosa questiona as crenças já preestabelecidas apenas a fim
de possibilitar a permanência na busca de outras que possam oferecer, ainda, melhores razões do que a
anteriormente adotada.
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começar a fazer é acordara consciência dos integrantes do processo acerca da necessidade da
adoção de um agir mais pautado na ética e na virtude. Ao sair da dormência, e ao começar a
se questionar sobre os critérios morais válidos que devem guiar o agir humano no mundo, o
jurista estará, enfim, um pouco mais preparado para compreender o outro e, assim, buscar
cooperativamente soluções mais efetivas e aptas à promoção da paz e da justiça social.

5 CONCLUSÃO
É possível observar que, pelo caráter vaguíssimo dos conceitos trazidos pelo artigo 8º
do Código de Processo Civil não há ainda como saber se este será utilizado para amparar um
processo decisório prudencial, com ampla participação das partes e da sociedade, ou como
meio de perpetração de voluntariedade e discricionariedade judicial. Entretanto, espera-se que
o dispositivo sirva como um alerta, para aqueles que ainda não tinham percebido, no tocante à
inescapabilidade da função criadora do magistrado, a qual, por sua vez, não deve ser realizada
de modo solitário, mas demanda um esforço conjunto da sociedade, acadêmicos de Direito,
professores, doutrinadores, legisladores e juízes para que se possa ser desenvolvido um meio
para obtenção de uma sociedade mais ética, justa, fraterna, solidária e promotora da paz
social.
Para tanto, é necessário investigar como auxiliar os julgadores a identificar as
respostas mais adequadas ao caso, sendo imprescindível que isso seja feito por meio de uma
argumentação racional que leve em consideração todos os elementos que se tenham acesso
naquela oportunidade.
Assim sendo, mais do que a necessidade de textos normativos melhores, é preciso uma
mudança de postura do julgador e das partes envolvidas: as partes passam a ter uma postura
mais ativa e cooperativa e o juiz, por sua vez, deve se engajar para buscará de modo ético
identificar uma resposta coerente com o contexto decisório, ainda que tal conclusão seja
necessariamente provisória e mutável. Ainda que não possamos exigir tudo o que precisamos
hoje, um único julgador que assuma uma postura de humildade, que escute as partes e que
tenha consciência ética e moral elevada voltada a buscar realmente resolver a questão
submetida a sua análise já auxiliará bastante a sociedade a conseguir boa parte do intento
almejado em uma prestação jurisdicional célere e efetiva ao servir de exemplo e inspiração
aos demais.
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RESUMO
O presente estudo trata de abordar as questões referentes ao pacto Federativo, notadamente
em relação à necessidade de sua manutenção, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio
fiscal entre os estados e quais os esforços empregados, dentro da Ordem Jurídica brasileira,
para alcançar a chamada Justiça Fiscal.
Palavras-chave: Pacto Federativo. Equilíbrio Fiscal. Justiça Fiscal.
ABSTRACT
The present study tries to address the issues related to the Federative Pact, especially in
relation to the need for its maintenance, mostly regarding the fiscal balance between the states
and what efforts are employed within the Brazilian Legal Order to achieve the so-called Fiscal
Justice.
Keywords: Federative Pact. Fiscal balance between the states. Fiscal Justice.
1 INTRODUÇÃO

O Brasil, como sabemos, é uma República Federativa, formada pela união indissolúvel
dos estados, Distrito Federal e municípios, conforme disposto pelo artigo 1º da Constituição
Federal.
Nesse contexto, o capítulo da Carta Magna que trata sobre o sistema tributário
nacional, quando da outorga de competências tributarias, concedeu aos estados membros da
Federação e ao Distrito Federal, a permissão de tributar, dentre outros, do ICMS.
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Sob o fundamento do uso de sua autonomia, os estados, no intuito de atrair
investimentos privados, gerar empregos e rendimentos locais, oferecem às empresas
determinados benefícios fiscais, como isenções, reduções de base de cálculo, reduções de
alíquotas, créditos especiais ou empréstimos subsidiados de longo prazo (BRANDÃO
JÚNIOR, 2013, p. 11).
A priori, poder-se-ia cogitar a hipótese de que em uma Federação os estados membros,
já que autônomos e dotados de competência para tributar, gerenciem e decidam sobre sua
organização financeira de acordo com as suas necessidades locais. Com base nisso, pode-se
dizer que o combustível que incentiva o desequilíbrio fiscal – e dá origem a chamada “guerra
fiscal” – entre os estados membros é o fomento das atividades privadas, mediante a concessão
de isenções, por exemplo, no território de determinado estado, com o fito de atrair para si
mais riquezas.
Nesse sentido, ao abordarmos esse contexto de desequilíbrio, ressalta o professor
Hugo de Brito Machado (2011, p.126):

A expressão guerra fiscal tem sido utilizada para designar as práticas adotadas pelos
estados, em matéria tributária, para atrair empresas para seus territórios. Essas
práticas são as mais diversas, que vão desde a isenção pura e simples do ICMS por
determinado prazo, até a concessão de empréstimo correspondente ao valor desse
imposto, para resgate a prazo tão longo e com descontos tão grandes que
praticamente anulam a obrigação de resgate.

Entretanto, é necessário analisar se tais medidas são aceitas pela Federação desenhada
na Constituição Federal. A própria Lei Maior prevê, por exemplo, que para que os Estados
concedam ou revoguem benefícios fiscais, determinada forma deve ser seguida. Quando esta
forma não é observada, a competição fiscal instaura um conflito entre os Estados da
Federação.
Ainda dentro das limitações trazidas pelo texto da Constituição, podemos citar o artigo
155, §2º, XII, “g”, que diz caber à Lei Complementar regular a forma como, mediante
deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados.
O pressuposto utilizado por quem concede unilateralmente benefícios fiscais é sua
utilização como instrumento de políticas de desenvolvimento regional e redução de
desigualdades. Os estados que se dizem prejudicados com estas medidas argumentam
(VARSANO, 1997, online) que esta prática viola e ofende o pacto federativo, já que haveria a
não observância de regras específicas da Constituição.
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É notória a desigualdade de desenvolvimento entre os estados da Federação. A própria
Constituição Federal consagra como objetivo da República a erradicação da pobreza e a
redução das desigualdades sociais e regionais, senão vejamos:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;

É a partir desse contexto que o debate acerca do equilíbrio fiscal se demonstra tão
importante.
O ICMS é um imposto de grande impacto na economia dos estados. Diante da
natureza nacional do mercado brasileiro, exige-se a adoção de normas homogêneas e
obrigatórias para todas as unidades da federação, tais como a Lei Complementar 87/96 (Lei
Kandir) e as Resoluções do Senado, que receberam atribuição constitucional para a definição
das incidências do imposto, das alíquotas, o regime de compensação, a forma como incentivos
fiscais serão concedidos, dentre outras matérias.
Essas limitações têm como propósito reduzir as desigualdades entre os estados,
mantendo – ou buscando manter – o que chamamos de Justiça Fiscal. Entretanto o conflito
ainda perdura, sendo este um dos motivos para o advento da Emenda Constitucional 87/2015.

2 LIMITES CONSTITUCIONAIS EM BUSCA DA JUSTIÇA FISCAL

A Constituição Federal estabelece em seu texto diversas formas para promover a
chamada justiça fiscal.

2.1 Lei Complementar

As leis complementares são instrumentos primários de introdução de normas que se
caracterizam por possuir quórum de aprovação e tratam de matérias expressa ou
implicitamente indicadas na Constituição Federal. Alguns autores, no entanto, discordam
desse entendimento, como o Professor Hugo de Brito, que entende ser irrelevante a matéria
tratada pela lei para a definição da natureza de uma lei como complementar ou ordinária.
Senão vejamos (MACHADO, 1997, p.14):
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Não nos parece, porém, que a lei complementar qualifique-se pela matéria de que se
ocupa. Sua qualificação decorre, isto sim, do procedimento, e do quórum de votação,
por que „é exatamente o aspecto formal‟, relacionado com a competência do órgão
que edita a norma, o procedimento, o quórum, „que se presta para qualificar as
normas jurídicas em geral.

A lei complementar apresenta natureza “ontológico-formal”, isto é, matéria
especialmente prevista na Constituição e o quórum qualificado a que alude o artigo 69 da
Constituição Federal (CARVALHO, 2007, p. 60).
O Professor Paulo de Barros nos recorda que o CTN, Lei nº 5.172/1966, foi aprovado
como lei ordinária na vigência da Constituição de 1946, que não previa a figura da Lei
Complementar para estabelecer normas de caráter federal em matéria de legislação tributária.
E nesse sentido, conclui (CARVALHO, 2007, p. 60):

Todavia, com as mutações ocorridas no ordenamento anterior, a citada lei adquiriu
eficácia de lei complementar, pelo motivo de ferir matéria reservada,
exclusivamente, a esse tipo de ato legislativo. E, com tal índole, foi recepcionada
pela Constituição Federal de 1988.

Quando da elaboração do Código Tributário Nacional, Aliomar Baleeiro (1977, p. 16)
ressaltava os aspectos positivos de uma codificação em geral, tinha como primeira
justificativa a unificação do direito tributário federal, estadual e municipal, tendo em vista
que:

[...] no mesmo local do território pátrio, o contribuinte é disputado por três
competências fiscais, que nem sempre coordenam as respectivas exigências para o
bom convívio entre si e com os governados. Com o objetivo de corrigir esta caótica
situação foi introduzido na Constituição de 1946 o artigo 5º, XV, “b” para conferir
competência à União para estabelecer normas gerais de direito financeiro na função
de uniformizar em todo o território nacional as regras “sobre a formação das
obrigações tributárias, prescrição, quitação, compensação, interpretação etc.,
evitando o pandemônio resultante de disposições diversas, não só de um Estado para
outro, mas até dentro do mesmo Estado, conforme seja o tributo em foco.

A lei complementar integra a ordem jurídica nacional e deve ser observada por todas
as ordens jurídicas parciais, entendidas como a União Federal, Estados, Distrito Federal e
Municípios, daí o caráter nacional da lei complementar.
Dessa forma, levando-se em consideração a integração do sistema tributário brasileiro
no contexto de unidade nacional, para conferir “harmonia e uniformidade à disciplina jurídica
do ICMS” (CARVALHO, 2007, p. 62), a Carta Magna outorga matérias para disciplina da lei
complementar a qual todos os Estados e Distrito Federal devem obediência. O artigo 155, §2º,
XII, da Constituição Federal assim dispõe:
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Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
[...]
§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
[...]
XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o
local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de
serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e
outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a";
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado
e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma
única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o
disposto no inciso X, b;
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na
importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço;

A Lei Complementar que desempenha o papel exigido pelo artigo 155, §2º, XII, da
Constituição Federal é a de nº 87 de 13 de setembro de 1996, excepcionando-se a alínea “g”,
esta regulada pela Lei Complementar nº 24/1975.
A Lei Complementar 87/1996, “tem como função a uniformização da atividade dos
respectivos poderes legislativos dos estados, permitindo a manutenção do pacto federativo e
evitando-se, assim, a guerra fiscal” (BERCOVICI, et al [coord.], 2008, p. -).
Como o objetivo do presente estudo é outro, seria demasiado extenso realizar uma
análise de cada matéria regulada pelas leis supramencionadas. Dessa forma, o que importa
para o momento é consignar o papel da lei complementar para o exercício da competência
tributária dos Estados e do Distrito Federal quando da instituição do ICMS.
2.2 Resolução do Senado

O artigo 59, VII da Constituição, apresenta-nos o processo legislativo, que
compreende a elaboração de resoluções, entre elas a do Senado Federal. Dessa forma, pode-se
entender que “revestem-se do „status‟ jurídico próprio de lei ordinária e, atuando em setores
que a Constituição lhes demarca, são também instrumentos primários de introdução de
normas primárias” (CARVALHO, 2007, p. 74).
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Cabe ao Senado a fixação de alíquotas, ou de seus limites, do ICMS. Sacha Calmon
Navarro (COÊLHO, 2005, p. 512) afirma que isso é decorrência do Senado “ser a Casa
Legislativa dos Estados da Federação”.
A previsão é expressa no artigo 155, §2º, IV, V e VI da Constituição, senão vejamos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
[...]
§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
[...]
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um
terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá
as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;
V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de
iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico
que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria
absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;
VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do
disposto no inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às
previstas para as operações interestaduais;

Note-se que no caso do inciso IV a Lei Maior atribui uma ordem e o Senado Federal
deverá estabelecer as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de
exportação.
O Senado cumpriu a determinação Constitucional mediante a promulgação da
Resolução RSF nº 22/1989 que fixa as alíquotas interestaduais em 12% (doze por cento),
ressalvadas as operações e prestações realizadas a partir das Regiões Sul e Sudeste, destinadas
às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo:
Art. 1° A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais, será de
doze por cento.
Parágrafo único. Nas operações e prestações realizadas nas Regiões Sul e Sudeste,
destinadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo,
as alíquotas serão:
I - em 1989, oito por cento;
II - a partir de 1990, sete por cento.
Art. 2° A alíquota do imposto de que trata o art. 1°, nas operações de exportação
para o exterior, será de treze por cento.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor em 1° de junho de 1989.

A busca do equilíbrio econômico aqui é evidente, vez que os estados do Sul e Sudeste,
com os maiores PIB estaduais da nação, quando recebem mercadorias dos estados do Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e do estado do Espírito Santo recebem uma diferença menor ao
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tributar apenas o resultado da subtração entre sua alíquota interna e interestadual de 12%. Por
outro lado, os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo terão uma diferença
maior para receber quando ingressarem em seus territórios mercadorias provenientes do Sul e
Sudeste, tributadas a 7% contra sua alíquota interna.
Percebe-se que o motivo da existência dos incisos IV, V, VI do §2º do artigo 155 da
Lei Maior, bem como da alínea “g” do inciso XII do mesmo artigo, reservada à disciplina da
Lei Complementar, reside na necessidade de adaptação de um tributo de vocação nacional
para sua conformação jurídica regional. Em outras palavras, a constante busca de equilíbrio –
ou justiça – fiscal entre os estados membros no contexto do ICMS.

2.3 O Conselho Nacional de Política Fazendária
Compete ao Conselho promover a celebração de convênios, para efeito de concessão
ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do imposto de que trata o inciso II
do art. 155 da Constituição, de acordo com o previsto no § 2º, inciso XII, alínea “g”, do
mesmo artigo e na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, bem como (BRASIL,
2016, online):

a - promover a celebração de atos visando o exercício das prerrogativas previstas nos
artigos 102 e 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), como também sobre outras matérias de interesse dos Estados e do
Distrito Federal;
b - promover a gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações EconômicoFiscais - SINIEF, para a coleta, elaboração e distribuição de dados básicos essenciais
à formulação de políticas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das
administrações tributárias;
c - promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento da Administração Tributária e
do Sistema Tributário Nacional como mecanismo de desenvolvimento econômico e
social, nos aspectos de inter-relação da tributação federal e da estadual.

2.3.1 Breve Histórico

Com a reforma tributária operada com a Emenda Constitucional nº 18/1965, - na qual
foi estabelecida a sistemática da não-cumulatividade, que evitava a incidência “em cascata” –
e conferia aos estados um imposto de consumo sobre o valor agregado: o ICM.
Acreditava-se que a adoção desta técnica seria a solução para eliminar a “guerra
fiscal” nas operações interestaduais existentes na vigência do antigo imposto sobre vendas e
consignações. No entanto, esta esperança de extinguir os conflitos no plano do comércio
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interestadual pela adoção da técnica da não-cumulatividade e a definição de uma alíquota teto
nestas operações, frustrou-se por completo (BONILHA, 1979, p. 109).
A frustração ocorre porque o choque entre os chamados estados produtores e estados
consumidores adquire nova feição pela intensiva utilização do ICM para atrair indústrias ou
outras atividades produtivas, mediante a concessão de estímulos ou incentivos que desvirtuam
as características básicas do imposto, estabelecendo-se clima de aberta concorrência entre os
estados (BONILHA, 1979, p. 109).
Neste momento inicial, imperioso mencionar o surgimento, em 25 de outubro de 1966,
do Código Tributário Nacional, o qual trouxe em seu bojo a previsão de realização de
convênios entre os estados que pertencessem a uma mesma região geoeconômica, a fim de
gerar uma uniformização da alíquota do ICM, sendo esta a inteligência do artigo 213.
Com base nas frustrações supramencionadas, surge o Ato Complementar nº 34/1967
que dispôs em seu artigo 1º que os estados e territórios situados em uma mesma região
geoeconômica deveriam celebrar convênios estabelecendo uma política comum entre matéria
de isenções, reduções ou outros favores fiscais relativamente ao ICM, o que reforçava a
previsão legal do próprio artigo 213 do CTN.
Com esse dispositivo, os convênios eram exigidos regionalmente, mas, “na prática, as
regiões geoeconômicas foram reduzidas a duas: uma abrangendo os Estados do Sul, do
Sudeste e do Centro-Oeste e outro, os Estados das regiões Norte e Nordeste” (COSTA, 2009,
p. 86).
Acerca dessa fase dos convênios regionalizados, aduz Maria Abadia da Silva Alves
(apud ALENCAR, 2016, p. 21):

A observação dos Convênios permite dizer que o objetivo destes era, sem dúvida,
estabelecer uma administração conjunta do ICM e a defesa de interesses regionais.
No entanto, fica bastante evidente que os convênios acabaram gerando conflitos
entre as regiões. As decisões de alguns convênios provocaram medidas idênticas e
retaliatórias em estados de outras regiões, num movimento de ação e reação,
configurando o que poderíamos chamar de uma “guerra fiscal inter-regional”, que
embora possa ser considerada bastante moderada, se comparada com os conflitos
recentes, se constituiu em um verdadeiro embrião da guerra fiscal.

A Emenda à Constituição nº 01/1969 incluiu o §6º, ao artigo 23 e com fundamento
neste dispositivo foi publicada a Lei Complementar nº 24/1975 estabelecendo a exigência de
convênios celebrados entre os estados para a concessão de isenções para fins de solucionar a
“guerra fiscal”. “Daí em diante, as isenções passaram a ser concedidas por Convênios
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firmados por todos os Estados e não mais apenas pelos da mesma região geo-econômica”
(ALVES apud ALENCAR, 2016, p. 21).
Em 1975, mais precisamente em 07 de janeiro, é promulgada a Lei Complementar nº
24, a qual dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias.
Assim, é criado o denominado Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ,
composto por Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, sob a coordenação do
Ministério da Fazenda, “tendo por finalidade promover ações necessárias à elaboração de
políticas e harmonização de procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência
tributária dos Estados e do Distrito Federal” (ELALI, 2005, p. 73).

2.3.2 Conceitos e Espécies de Convênio

Com base no artigo 100 do CTN, os convênios podem ser definidos como normas
complementares de direito tributário, que por meio de acordo entre entes da federação servem
como instrumento de conciliação no âmbito do setor público.
São subordinados à lei, assim como as decisões dos órgãos administrativos, normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos.
Com efeito, o Professor Luciano Amaro leciona que existem duas espécies de
convênio, há os convênios que “são meros acordos entre as diferentes pessoas políticas com
vista à fiscalização ou arrecadação de tributos e à troca de informações de interesse fiscal”
(AMARO, 2010, p. 214), os quais encontram embasamento legal nos artigos 100, 102 e 199
do CTN. Além disso:

[...] há os convênios firmados pelos Estados e pelo Distrito Federal, na forma da Lei
Complementar nº 24/75, como instrumento das deliberações a que se refere o artigo
155, §2º, XII, g, da Constituição, que, verdadeiramente, inovam o direito tributário,
ao definir hipóteses de concessão de isenções, benefícios e incentivos fiscais
atinentes ao ICMS, ou sua revogação (AMARO, 2010, p. 214).

No mesmo sentido, leciona também Ricardo Lobo Torres (1993, p. 43).
Ademais, a Lei Complementar nº 87/96, alcunhada de “Lei Kandir”, em substituição
ao Decreto-Lei nº 406/68, tem por escopo atender à exigência contida no inciso XII do §2º do
artigo 155 da Lei Maior.
O referido dispositivo, como também já ressaltado, arrolou uma série de temas a serem
regulados por Lei Complementar, os quais receberam tratamento da Lei Kandir, excetuando109

se o assunto contido na já tão mencionada alínea “g” do inciso XII, isto é, “a forma como,
mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios
fiscais (relativos ao ICMS) serão concedidos e revogados”.
Dessa forma, excluindo-se do rol de temas disciplinados pela Lei Kandir, entende-se
que a alínea “g” do inciso XII ainda hoje é regulada pela Lei Complementar nº 24/75, pois
recepcionada pela atual Constituição.
Em suma, é necessário entender que a Lei Complementar nº 24/75, apenas diz respeito
aos Convênios tendentes a conceder isenções, incentivos ou benefícios fiscais, qualquer outro
convênio e acordo entre os Estados e o Distrito Federal, devem seguir a linha dos artigos 100,
102 e 199 do CTN.

2.3.3 O Convênio 93/2015

Grande controvérsia surgiu com o advento do Convênio ICMS 93, de 17 de setembro
de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).
Antes de adentramos a matéria propriamente dita, é imperioso destacar que o
Convênio 93/2015 não é regulado pela Lei Complementar 24/75, pois, como já ressaltado
acima, não visa conceder isenções, incentivos ou benefícios.
O tema é passível de confusão, o que de antemão, razão da qual nos utilizamos deste
breve introito para esclarecer.
A previsão do Convênio 93/2015 encontra amparo legal nos artigos 100, 102 e 199 do
Código Tributário Nacional, senão vejamos:

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo.
Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam
extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou
outras leis de normas gerais expedidas pela União.
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio.
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Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados,
acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no
interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos.

Com efeito, pode-se confirmar isso apenas com uma leitura simples do preâmbulo do
Convênio, que diz (BRASIL, 2015, online):
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado
em outra unidade federada. O Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, na sua 247ª reunião extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 17
de setembro de 2015, tendo em vista o disposto nos incisos VII e VIII do § 2º do art.
155 da Constituição Federal e no art. 99 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT da Constituição Federal, bem como nos arts. 102 e 199 do
Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966),[...].

Perceba que o trecho que afirma que o Convênio 93/2015 “dispõe sobre os
procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final não contribuinte do ICMS” exclui expressamente a hipótese de incidência
da LC 24/75, pois não existe concessão de isenção, benefício ou incentivo de qualquer
espécie. Trata-se de normas de índole processual tendentes a regular as alterações trazidas
pela Emenda Constitucional 87/2015. Entretanto, o Convênio possui uma única previsão de
Direito Material, objeto de muita controvérsia e de grande repercussão nacional.
Esse objeto de celeuma é justamente a Cláusula nona do Convênio 93, que dispõe que
(BRASIL, 2015, online):

[...] Cláusula 9ª. Aplicam-se as disposições deste convênio aos contribuintes
optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em
relação ao imposto devido à unidade federada de destino.

A inclusão das micro e pequenas empresas no regime do novo ICMS trazido pela
Emenda Constitucional 87/2015 causou muito estardalhaço entre os optantes do Simples,
inclusive trazendo diversas notícias sobre o tema. Como, por exemplo, a veiculada do portal
“Pequenas Empresas e Grandes Negócios”, em 21 de janeiro de 2016, com título de “Novo
ICMS gera fechamento de uma empresa por minuto”, senão vejamos alguns trechos
(REVISTA PEGN, 2016, online):

Brasília - A medida adotada pelo Confaz, que alterou as regras de recolhimento do
ICMS nas operações de vendas interestaduais, está gerando o fechamento de uma
empresa por minuto no Brasil.
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A informação foi dada por representantes de entidades ligadas ao comércio e às
micro e pequenas empresas, na reunião de hoje com técnicos do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz), no Ministério da Fazenda. O encontro teve como
objetivo pedir a suspensão imediata das exigências para as MPEs, que estão valendo
desde o início do ano.
Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, as micro e pequenas
empresas não podem esperar a próxima reunião do Confaz para que a medida seja
revogada.
“Vamos entrar, o mais rápido possível, com uma ação direta de
inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja
cumprido o tratamento diferenciado que deve ser concedido às micro e pequenas
empresas, como previsto na Constituição. Deixamos claro na reunião que não
podemos ficar esperando. Os pequenos negócios têm que estar fora. É muito pouco
de arrecadação para o estrago que vai se fazer com o fechamento de empresas”.
Desde o início do ano, o contribuinte passou a ser responsável pelo cálculo da
diferença entre as alíquotas cobradas no estado de origem e na unidade de destino do
produto.
A medida também obriga o empresário a se cadastrar no fisco do estado para o qual
está vendendo, ou seja, o empresário terá que se registrar em até 27 secretarias de
fazenda diferentes, além de gerar 4 guias a mais para cada nota fiscal emitida. A
decisão afeta diretamente todas as empresas incluídas no Simples Nacional que
fazem operações interestaduais.

A discussão sobre a Constitucionalidade da Cláusula nona do Convênio 93/2015, deu
ensejo às discussões acima expostas e, além disso, ao ajuizamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade 5464 pela Ordem dos Advogados do Brasil, com relatoria do Ministro
Dias Toffoli.
O Ministro, em decisão liminar que suspendeu os efeitos da referida cláusula,
entendeu por reconhecer os argumentos acima expostos, senão vejamos alguns trechos deste
julgado (grifo nosso):
[...] Como se vê, a Emenda Constitucional nº 87/2015, alterou, de forma profunda, a
sistemática de recolhimento do ICMS. Pela redação originária dos referidos
dispositivos constitucionais, a alíquota interestadual somente seria adotada, em
relação às operações e prestações que destinassem bens e serviços a consumidor
final localizado em outro Estado, quando o destinatário fosse contribuinte do
imposto, hipótese em que caberia ao estado da localização do destinatário o imposto
correspondente entre a alíquota interna e a interestadual. Caso o destinatário não
fosse contribuinte do imposto, adotava-se a alíquota interna.
Nesse contexto é que foi firmado o Protocolo ICMS nº 21, de 1º de abril de 2011, do
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), declarado inconstitucional
pelo Plenário da Corte nos autos da ADI nº 4.628/DF, Rel. Min. Luiz Fux. Referido
protocolo, ao determinar que o estabelecimento remetente seria o responsável pela
retenção e pelo recolhimento do ICMS em favor da unidade federada destinatária,
colidia frontalmente com a sistemática constitucional prevista pelo art. 155, § 2º,
VII, alínea b, bem como com o art. 150, incisos IV e V, da Constituição.
Já o Convênio ICMS nº 93/2015, ora em discussão, adveio com a finalidade de
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regulamentar a nova EC nº 87/2015, a qual, ao alterar as redações dos incisos VII e
VIII do art. 155, § 2º, da Constituição Federal, e ao incluir as alíneas a e b nesse
inciso, determinou a adoção da alíquota interestadual nas operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, e
dispôs caber ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à
diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual.
Além disso, atribuiu-se ao remetente, quando o destinatário não for o contribuinte do
imposto, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente ao citado
diferencial de alíquotas, cabendo o recolhimento ao destinatário quando ele for
contribuinte do imposto.
Se é certo que a Emenda Constitucional nº 87/2015 uniformizou o regramento
para a exigência do ICMS em operações que destinem bens e serviços a
consumidor final localizado em outra unidade da federação, contribuinte ou
não, não só fixando a alíquota que será adotada na origem (interestadual),
como também prevendo o diferencial de alíquota a favor do destino em todas as
operações e prestações, não é menos certo que o art. 146, III, d, da Constituição
dispôs caber a lei complementar a definição de tratamento diferenciado e
favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte.
Com efeito, a Constituição dispõe caber a lei complementar – e não a convênio
interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes
especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da
CF/88, incluído pela EC nº 42/03). A Carta Federal também possibilita a essa lei
complementar “instituir um regime único de arrecadação dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”,
observando-se, além de outras condições, a facultativa adesão do contribuinte, o
recolhimento unificado e centralizado bem como a imediata distribuição da
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados, vedada
qualquer retenção ou condicionamento (art. 146, parágrafo único, III, da
CF/88, incluído pela EC nº 42/03).
Por ocasião do julgamento do RE nº 627.543/RS, anotei que o Simples Nacional
surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema tributário nacional
concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e às
empresas de pequeno porte.
Exatamente nesse contexto foi promulgada a Lei Complementar nº 123/06, a qual
estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado a essas empresas no âmbito dos Poderes da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere:
“I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação,
inclusive obrigações acessórias;
II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive
obrigações acessórias;
III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições
de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às
regras de inclusão” (art. 1º da Lei Complementar nº 123/06). [...]. (Supremo
Tribunal Federal, AgRg na ADI 5464, Publicado em: 27/10/2017).

2.3.4 Divisão do ICMS pré-Emenda Constitucional 87/2015
O ICMS é um imposto de competência estadual. A ideia da operação e circulação de
113

mercadorias dentro dos territórios dos próprios estados não parece gerar muita discussão. No
entanto, quando pensamos na circulação de mercadoria entre os estados, a questão muda de
figura.
A primeira dúvida que surge é: na operação realizada entre os contribuintes situados
em estados diferentes, a quem deveria caber o produto da arrecadação? Ao estado que
produziu a mercadoria (quem aliena) ou àquele em que vai ocorrer o consumo (quem
adquire)?
O conjunto fático nos apresenta duas respostas possíveis: a primeira, favorável aos
estados produtores, premia os estados mais industrializados, mais desenvolvidos, os que mais
produzem mercadorias. A segunda, favorável aos estados consumidores, propicia um
incremento na arrecadação dos estados menos desenvolvidos, contribuindo para a diminuição
das desigualdades regionais, um dos objetivos da República Federativa do Brasil.
Em um primeiro momento, nas discussões ocorridas na Assembleia Nacional
Constituinte, venceram os estados produtores, mas em contrapartida foram criadas regras que
garantem que nas operações interestaduais realizadas entre contribuintes boa parte da
arrecadação da cadeia produtiva ficará com o estado em que irá ocorrer o consumo.
Uma dessas regras paliativas está prevista no artigo 155, §2º, VI, da CF/88, com a
seguinte redação:
Art. 155 [...], §2º, [...], VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito
Federal, nos termos do disposto no inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não
poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais;

Isso implica dizer, de forma mais simples, que salvo deliberação em convênio do
CONFAZ, as alíquotas internas serão maiores ou iguais às alíquotas interestaduais.
A regra possui grande importância prática, visto que garante que o valor pago ao
Estado produtor da mercadoria será relativamente baixo quando comparado ao valor a ser
recebido pelo Estado em que irá ocorrer o consumo, pois na primeira operação (interestadual)
a alíquota é menor do que na segunda (interna do Estado consumidor), ademais que o valor da
operação ser normalmente maior na segunda operação, pois o comerciante, visando ao lucro,
venderá a mercadoria a um valor maior que o de aquisição.
Para que seja possível o correto, e completo, entendimento do que foi dito acima, é
imperioso abordar os incisos VII e VIII do §2º do artigo 155 da Carta Magna, recordando-se
que os incisos VII e VIII sofreram grande alteração com o advento da Emenda Constitucional
87/2015. Portanto, neste momento, iremos abordar o dispositivo antes da alteração trazida
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pela mudança constitucional, que será abordada em subtópico próprio. Senão vejamos:
Art. 155 [...], §2º, [...],
VII – em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: a) a alíquota interestadual,
quando o destinatário for contribuinte do imposto; b) a alíquota interna, quando o
destinatário for contribuinte dele;
VIII – na hipótese da alínea „a‟ do inciso anterior, caberá ao Estado da localização
do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a
interestadual. (redação antes da Emenda 87/2015).

Para uma perfeita compreensão das regras, será utilizado um exemplo, dividido em
três situações hipotéticas, todas envolvendo a venda de uma mercadoria por uma empresa
domiciliada em São Paulo a um adquirente domiciliado no Ceará. Para a análise dos casos,
suponham-se as seguintes alíquotas como aplicáveis à mercadoria objeto da operação:
alíquota interestadual (SP-CE) = 7%; alíquota interna de São Paulo = 18%; alíquota interna do
Ceará = 17%.
São três situações possíveis:
No primeiro caso, o destinatário no Ceará não é contribuinte do ICMS (não é
comerciante) adquire a mercadoria como consumidor final. É o caso, por exemplo, da pessoa
física que adquire uma mercadoria por meio de pedido via internet ou por ligação telefônica
para comerciante domiciliado em outro Estado.
Perceba-se que não há motivo de fato ou de direito para se aplicar a alíquota
interestadual (7%) ao caso. Não há diferença relevante entre a operação relatada e aquela em
que o adquirente, de passagem por São Paulo, adquire a mercadoria no balcão da empresa
comerciante. Em ambos os casos, será aplicável a alíquota interna de São Paulo (18%). A
hipótese é do VII, “b”, da CRFB/88.
No segundo caso, o adquirente é contribuinte (comerciante) e, por tanto, possui
logística para recolher tributos no estado do Ceará. Entretanto, apesar de comerciante, está
adquirindo a mercadoria como consumidor final, não havendo objetivo de comercializá-la. É
o caso da empresa comercial que compra computadores para integrar o seu ativo permanente.
Nesta situação optou o legislador constituinte por dividir a arrecadação entre o estado
de origem (SP) e o de destino da mercadoria (CE). Assim, no exemplo citado, o estado de São
Paulo recebe o montante equivalente à alíquota interestadual (7%) e o estado do Ceará recebe
a diferença entre a alíquota interestadual e a sua alíquota interna (17% - 7% = 10%). É o caso
do VII, “a” e VIII da CRFB/88.
No terceiro e último caso, tem-se a situação mais corriqueira, resolvida pela simples
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aplicação do mecanismo de débitos e créditos característico do regime da não-cumulatividade.
O adquirente no Ceará é comerciante e tem o objetivo de revender a mercadoria no âmbito de
sua atividade principal. É o caso da loja de informática que adquire computadores para
revenda a seus clientes.
Nessa situação, o estado de origem (SP) receberá o equivalente à alíquota interestadual
(7%). O adquirente no Ceará terá direito ao crédito decorrente do valor pago na aquisição e
compensará tal valor em vendas futuras.
Imagine-se que a mercadoria, adquirida por R$100,00 (cem reais), seja revendida a
R$200,00 (duzentos reais). São Paulo receberá R$ 7,00 (sete reais), decorrentes da aplicação
da alíquota interestadual sobre a venda. No Ceará haverá incidência do ICMS no valor de R$
34,00 (trinta e quatro reais), decorrentes da aplicação da alíquota interna do Estado (17%)
sobre o valor da revenda interna (R$ 200,00). O sujeito passivo abaterá do valor a pagar o
crédito que adquiriu na compra feita ao fornecedor em São Paulo, resultando num valor a
recolher no Ceará de R$ 27,00 (vinte e sete reais). Essa terceira hipótese, forçoso ressaltar, é
disciplinada aplicando-se integralmente a regra geral da não-cumulatividade do artigo 155,
§2º, I, da Lei Maior.
Pode-se perceber, com base no que foi exposto, que os incisos VI, VII e VIII, por mais
que tivessem como objetivo mitigar a diferença da arrecadação entre os estados mais
industrializados em relação aos menos industrializados, não conseguiu atingir essa intenção
na prática.
O prejuízo para os estados destinatários quando é um consumidor final não
contribuinte do ICMS é evidente, pois há a aplicação da alíquota interna do estado produtor e,
por consequência, não há qualquer percepção de recolhimento do tributo para o estado
destinatário das mercadorias.
Imagine-se que os torcedores de determinados clubes de futebol do Rio de Janeiro,
residentes no estado do Pará, encomendem de empresas do Rio de Janeiro várias camisas de
seus times. Na sistemática acima descrita, o estado do Pará não receberia qualquer parcela do
valor do ICMS da circulação de ditas camisas. Percebamos que para os estados que são na
maioria das vezes consumidores há um prejuízo muitíssimo relevante, vez que não recebem o
tributo na transação comercial, e mais, não têm a movimentação interna de mercadorias, não
gerando novos impostos, diminuindo sobremaneira o mercado local.
Com efeito, reconhecendo a problemática acima exposta, na tentativa de minimizarem
suas perdas, quatorze estados da Federação (das regiões norte e nordeste) conseguiram a
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aprovação, no Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), do Protocolo ICMS
21/2011 (BRASIL, 2011, online), obrigando o pagamento deste tributo sobre mercadorias que
ingressassem em seus territórios vinda de outros estados.
No entanto, mediante as ADI‟s 4628 e 4713, o Protocolo ICMS 21/2011 foi declarado
inconstitucional em setembro de 2014. Alegou-se que o Protocolo feria o artigo 155, §2º, VII,
“b” da CF, por dois motivos: a) as regras do tributo em questão somente poderiam ser
alteradas por norma constitucional e, b) com o protocolo houve a instituição de substituição
tributária sem previsão legal, mantendo a arrecadação devida somente ao estado de origem.
Em nossa modesta opinião, a Suprema Corte decidiu corretamente pela
inconstitucionalidade. No entanto, importante destacar que o Convênio era inconstitucional
apenas na forma, sendo sua matéria plenamente constitucional. Aliás, foi com base na
possível inconstitucionalidade do Protocolo 21/2011 que a Emenda Constitucional 87/2015
começou a tramitar no Congresso Nacional.
As mudanças trazidas pela EC 87 deram origem ao Convênio 93/2015 do Conselho
Nacional de Política Fazendária, já abordado, imperioso, portanto, destacar o que mudou com
a alteração constitucional.
2.3.5 Divisão do ICMS pós Emenda Constitucional 87/2015 – combate à guerra fiscal

Urge apresentarmos o que foi alterado, senão vejamos (BRASIL, EC nº 87, 2015):

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art.
60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º Os incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal passam a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 155 [...]
§ 2º [...]
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final,
contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota
interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a
alíquota interestadual;
a) (revogada);
b) (revogada);
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; [...]"(NR).

Como já ressaltado, o prejuízo dos estados que não possuíam grandes centros de
distribuição de mercadorias estava baseado nas transações interestaduais entre empresas e
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consumidores finais, cuja arrecadação por meio do ICMS era devida somente ao estado de
origem.
Com a alteração, os estados consumidores independentemente do adquirente que lá
reside ser contribuinte ou não do ICMS, sempre receberá a diferença entre a alíquota do
estado destinatário e a interestadual, considerando assim uma maior equalização da aplicação
do tributo.
Importante, nesse momento, recordarmos dos seguintes exemplos já trazidos por nós
no subtópico anterior:

No primeiro caso, o destinatário no Ceará não é contribuinte do ICMS (não é
comerciante) adquire a mercadoria como consumidor final. É o caso, por exemplo,
da pessoa física que adquire uma mercadoria por meio de pedido via internet ou por
ligação telefônica para comerciante domiciliado em outro Estado.
Perceba-se que não há motivo de fato ou de direito para se aplicar a alíquota
interestadual (7%) ao caso. Não há diferença relevante entre a operação relatada e
aquela em que o adquirente, de passagem por São Paulo, adquire a mercadoria no
balcão da empresa comerciante. Em ambos os casos, será aplicável a alíquota interna
de São Paulo (18%). A hipótese é do VII, “b”.

E também:
Imagine-se que os torcedores de determinados clubes de futebol do Rio de Janeiro,
residentes no Estado do Pará, encomendem de empresas do Rio de Janeiro várias
camisas de seus times. Na sistemática acima descrita, o Estado do Pará não receberia
qualquer parcela do valor do ICMS da circulação de ditas camisas. Percebamos que
para os estados que são na maioria das vezes consumidores há um prejuízo
muitíssimo relevante, vez que não recebem o tributo na transação comercial, e mais,
não têm a movimentação interna de mercadorias, não gerando novos impostos,
diminuindo sobremaneira o mercado local.

A EC 87/2015 alterou a solução dada para essa primeira situação, passando a dizer que
o ICMS, nesses casos, deveria ser dividido entre o estado de origem e o estado de destino.
Em síntese, antes da Emenda: aplicava-se apenas a alíquota interna do estado produtor;
o valor ficava todo com o estado de origem (estado produtor/vendedor); e o estado onde
morava o comprador não ganhava nada (estado consumidor).
Depois da Emenda: passa a incidir duas alíquotas; a interestadual, e a diferença entre a
alíquota interna e a interestadual, sendo, portanto, o valor da arrecadação dividido entre o
estado de origem e o de destino.
Explicitando novo exemplo, ficariam assim dividido:
Advogado, residente em Fortaleza-CE, decide comprar um computador, para uso
profissional e pessoal, via internet, de uma empresa localizada em São Paulo. O computador
custa R$ 1000,00 (mil reais). Aplicando-se as seguintes alíquotas ao caso: Alíquota
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Interestadual (SP-CE) = 7%; Alíquota interna de São Paulo = 18%; Alíquota interna do Ceará
= 17%.
Na nova sistemática, em primeiro momento, o estado de São Paulo irá recolher 7%
(alíquota interestadual) na saída do computador para Fortaleza, ou seja, arrecadará (7%x1000)
R$ 70,00 (setenta reais).
Em segundo momento, na chegada do produto em Fortaleza, aplicando se a diferença
de alíquotas interna e interestadual, 17% (alíquota interna do CE) – 7% (alíquota
interestadual), recolher-se-á (10%x1000) R$ 100,00 (cem reais). O resultado dessa operação
será dividido entre o estado de origem e o estado de destino.
Essa divisão encontra previsão no artigo 99 da ADCT, e será feita com base em
percentuais com graduação ao longo dos anos, até que, em 2019, o Estado de destino ficará
com todo o valor da diferença entre a alíquota interestadual e a interna. Senão vejamos
(BRASIL, EC nº 87, 2015):
Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido
do seguinte art. 99:
"Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de
operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não
contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre
a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de
destino, na seguinte proporção:
I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80%
(oitenta por cento) para o Estado de origem;
II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60%
(sessenta por cento) para o Estado de origem;
III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40%
(quarenta por cento) para o Estado de origem;
IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20%
(vinte por cento) para o Estado de origem;
V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino."
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 (noventa) dias desta.

Isso tem como intuito reduzir paulatinamente a arrecadação do Estado de origem,
obedecendo assim, e o que será melhor trabalhado no capítulo seguinte, o quer conhecemos
por Justiça Fiscal. Não se poderia reduzir arrecadação substancial dos estados produtores de
forma abrupta, sob prejuízo de romper com o equilíbrio tão defendido na Constituição
Federal.

3 CONCLUSÃO

As mudanças advindas com a Emenda Constitucional 87/2015 são mais uma tentativa,
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constitucional, de manter o equilíbrio fiscal, o pacto federativo e, consequentemente, reduzir
as desigualdades entre os entes da federação, notadamente entre os Estados do Sul/Sudeste em
relação aos Estados do Norte/Nordeste.
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RESUMO
O presente estudo trata de revisar os eventos que ocorreram com a desocupação da
comunidade do Pinheirinho e da interação complexa desse fato com os ramos do Direito
Público e Privado, mais especificamente quanto ao Direito das Coisas, no que diz respeito a
propriedade, e ao Direito Administrativo, em relação a atuação Estatal. O tema é analisado
sob uma abordagem técnica, prevendo conceitos e definições dos institutos que dizem respeito
a desapropriação e sua fundamentação jurídica, seja normativa ou principiológica. Com esses
ingredientes, o trabalho visa demonstrar que houve atuação omissiva do Estado, notadamente
em situação na qual deveria atuar comissivamente, resguardando o Interesse Público e a
Função Social da propriedade. A análise servirá para o caso concreto, entretanto poderá ser
usada analogamente para os demais casos em que estejam presentes o conflito entre Estado x
Indivíduo.
Palavras-chave: Comunidade Pinheirinho. Desapropriação. Atuação Estatal. Propriedade.
Interesse Público. Função Social.
ABSTRACT
The present study deals with a review of events which occurred with the expropriation of the
community Pinheirinho and the complex interaction of this fact with the branches of the
public and private law, more specifically the Law of Things, dealing with property, and the
Administrative Law, dealing with the State‟s proceeding. The theme is analyzed over a
technical approach, predicting concepts and definitions of the institutes that speak about the
expropriation and its legal grounding, being normative or based on principles. With those
ingredients, the work tries to criticize the omissive proceeding of the State in situations that it
should proceed commissively, principally when speaking about the Public Interest and the
Social Function of the property. The critique would serve for the concrete case, however it
could be used analogously to the other cases that have present the conflict State x Individual.
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1 INTRODUÇÃO

A intervenção do Estado na propriedade privada, objeto de estudo do Direito
Administrativo, é assunto causador de grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais.
Sabe-se, porém, que esse tema abrange a análise das servidões administrativas,
limitações administrativas (em sentido estrito), tombamento, ocupação temporária, requisição
administrativa e desapropriação.
O objeto deste artigo é justamente a análise da intervenção do Estado na propriedade
privada, mais especificamente ao instituto da desapropriação. Com efeito, daremos enfoque
sobre o direito de propriedade na ordem jurídica vigente, bem como os fundamentos que
rendem ensejo à intervenção do Estado na propriedade. E mais adiante teceremos uma crítica,
utilizando um caso concreto, da atuação do Estado, na figura de seus representantes, os quais,
muitas vezes esquecem dos princípios fundamentais da Administração Pública e da sua razão
de existir.
2 PROPRIEDADE
Parafraseado Jean-Jacques Rousseau (2010, p. 80) em “o Discurso sobre a Origem e os
fundamentos da Desigualdade entre os homens”:

O primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer isto é meu e encontrou
gente bastante simples para acreditar nele foi o verdadeiro fundador da sociedade
civil. Quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas misérias e horrores teria
poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas e cobrindo o fosso,
tivesse gritado a seus semelhantes: “ Não escutem esse impostor! Estarão perdidos
se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém!”

Como se nota, já em 1755, ano da primeira publicação do livro supramencionado, a
relevância da propriedade como geradora de desigualdade já apresentava seu verdadeiro tom.
No entanto, como o escopo do presente trabalho não é discutir a desigualdade
propriamente dita, mas sim entender o instituto da desapropriação e suas repercussões
práticas, deixamos esta questão para trabalhos posteriores.
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2.1 Conceito e Classificação

O Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002) dispõe, no titulo II, dos direitos reais, no Art.
1.225, a classificação dos direitos reais, onde a propriedade é contemplada no inciso I:

São direitos reais:
I - a propriedade;
II - a superfície;
III - as servidões;
IV - o usufruto;
V - o uso;
VI - a habitação;
VII - o direito do promitente comprador do imóvel;
VIII - o penhor;
IX - a hipoteca;
X - a anticrese.
XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 11.481,
de 2007)
XII - a concessão de direito real de uso. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007).

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que toda limitação ao direito de propriedade
que não esteja previsto na lei como direito real tem natureza obrigacional. Ao mesmo tempo,
esse ordenamento proíbe que as partes criem direitos reais. Por essa razão se diz que
predomina o sistema numerus clausus (taxativo) no Direito brasileiro.
O vocábulo “reais” deriva de “res” que significa coisa. Desse modo, a doutrina
clássica define que o direito real consiste no poder jurídico, direto e imediato do titular sobre a
coisa, com exclusividade e contra todos.
No polo passivo dessa relação estão incluídos os membros da coletividade pois todos
devem abster-se de qualquer atitude que possa turbar o direito do titular. No momento que
alguém venha violar esse dever, o sujeito passivo, que até o momento da violação era
indeterminado, torna-se determinado.
O Código Civil brasileiro não apresenta uma definição conceitual do instituto da
propriedade. Faz uma descrição geral dos poderes do proprietário do qual pode se extrair
algumas considerações. Com efeito, o art. 1.228 do CC/2002 dá ao proprietário a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha.
Os elementos essenciais que modelam a faculdade do proprietário no art. 1.228 remete
à ideia que o direito de propriedade seria o poder jurídico atribuído a determinada pessoa de
usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo incorpóreo, em sua plenitude e dentro dos limites
estabelecidos em lei.
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A organização jurídica da propriedade sofre alterações de acordo com o sistema
político vigente em determinado país e isso vem ocorrendo desde a antiguidade até o tempo
presente.
Em razão dessa afirmação, nos ensina Lacerda de Almeida (1908, p.37): “o direito da
coisa é a expressão jurídica do estado atual da propriedade”. Como consequência, pode-se
dizer que a configuração do instituto da propriedade recebe direta e profunda influência dos
regimes políticos em cujos sistemas jurídicos é concebida. No Brasil, isso também ocorre.
A Constituição brasileira de 1988 recepcionou essa ideia. Concomitantemente em que
limitou o poder do Estado ao assegurar o direito da propriedade ao cidadão, gerou limitações
a esse direito prevendo regulamentação de hipóteses da ingerência estatal nos bens de
domínio particular quando for necessário para se alcançar o bem comum.
Não existe, de fato, um conceito uno de propriedade. Vários doutrinadores construíram
algumas definições na tentativa de padronizar conceitualmente esse instituto. Ressaltamos
aqui dois desses doutrinadores e suas definições: “O direito de propriedade é aquele que uma
pessoa singular ou coletiva efetivamente exerce numa coisa determinada em regra
perpetuamente, de modo normalmente absoluto, sempre exclusivo e que todas as outras
pessoas são obrigadas a respeitar” (GONÇALVES, 1952, p. 58) e “Em sentido amplíssimo,
propriedade é o domínio ou qualquer direito patrimonial” (MIRANDA, 2001, p. -).
Os conceitos são muitos e variados, não sendo ponto deste trabalho entrar no mérito
dessa discussão conceitual. Entretanto, apesar da grandeza dos acima mencionados, faz-se
necessário apresentar a notável definição feita por Caio Mario da Silva Pereira acerca da
propriedade (PEREIRA apud TARTUCE, 2014, p. 830):
Direito real por excelência, direito subjetivo padrão, ou “direito fundamental”, a
propriedade mais se sente do que se define, à luz dos critérios informativos da
civilização romano-cristã. A ideia de “meu e teu”, a noção do assenhoramento de
bens corpóreos e incorpóreos independe do grau de cumprimento ou do
desenvolvimento intelectual. Não é apenas o homem do direito ou business man que
a percebe. Os menos cultivados, os espíritos mais rudes, e até crianças têm dela a
noção inata, defendem a relação jurídica dominial, resistem ao desapossamento,
combatem o ladrão. Todos “sentem” o fenômeno propriedade. [...] A propriedade é o
direito de usar, gozar e dispor da coisa, e reivindicá-la de quem injustamente a
detenha.

É de fato uma definição única e não poderia ser excluída deste trabalho, visando o
bom entendimento da propriedade.
A partir de todas essas construções, pode-se definir a propriedade como o direito que
alguém possui em relação a um bem determinado. Trata-se de um direito fundamental,
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protegido pelo art. 5.º, inc, XXII, da Constituição Federal, mas que deve sempre atender a
uma função social, em prol de toda a coletividade.
2.2 Características

A propriedade na legislação pátria possui características bem definidas que asseguram
com clareza os direitos de quem detém o título de posse. A propriedade tem caráter de
exclusividade.
Art. 1.231 – A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário.

Entende-se por esse artigo que o legislador quis dizer que o proprietário que possuir o
título de posse detém em suas mãos todas as faculdades inerentes ao domínio da propriedade.
O direito do proprietário é absoluto quando se diz que pode usar, gozar e dispor de sua
propriedade da maneira que quiser, podendo exigir da posse de sua propriedade as utilidades
que a mesma esteja em condições de oferecer. Apenas deve obedecer às limitações de
interesse público.
Vale mencionar que, em se tratando de coisa imóvel, o direito do proprietário estendese à totalidade da coisa. Contudo deve respeitar os limites que a ordem jurídica impõe a essa
propriedade. Dentre esses limites há a função social da propriedade.
A exclusividade é outra característica do direito de propriedade. Isso quer dizer que o
titular da propriedade tem o poder de afastar qualquer ameaça a essa propriedade.
A propriedade é perpétua, admitindo-se ser irrevogável; pois a mesma não se extingue
pelo não uso. O direito do proprietário não estará perdido a não ser que ocorra uma das
hipóteses de perda da propriedade prevista na lei.

3 INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE

Em primeiro lugar, a desapropriação é uma forma drástica (ou supressiva) de
intervenção na propriedade privada (e, em alguns casos, pública), pois o Estado retira o bem
do proprietário originário. Trata-se de uma prerrogativa do Estado, razão pela qual o
particular, respeitados os limites normativos, deve se sujeitar à desapropriação.
Em segundo lugar, o Poder Público, por meio da desapropriação, adquire de maneira
originária a propriedade do bem. A desapropriação é forma de aquisição originária da
propriedade, pois independe da vontade do titular anterior. O bem desapropriado não pode ser
reivindicado posteriormente e libera-se de eventuais ônus reais, devendo os credores se sub126

rogarem no preço pago pelo Poder Público (art. 31 do Decreto-Lei 3.365/1941).
Em terceiro lugar, a retirada da propriedade deve ser necessariamente justificada no
atendimento do Interesse Público (utilidade pública, necessidade pública ou interesse social),
sob pena de desvio de finalidade (tredestinação) e antijuridicidade da intervenção.

3.1 Breve Histórico

O tema relativo à intervenção do Estado na propriedade resulta da evolução do perfil
do Estado no mundo moderno.
Com efeito, o Estado moderno não limita sua ação à manutenção da segurança externa
e da paz interna, como que suprimindo as ações individuais. Muito mais do que isso, o Estado
deve perceber e concretizar as aspirações coletivas, exercendo papel de funda conotação
social (BIELSA, ANO, p. 146).
No curso evolutivo da sociedade, o Estado do século XIX não tinha esse tipo de
preocupação. A doutrina do laissez faire assegurava ampla liberdade aos indivíduos e
considerava intangíveis os seus direitos, mas, ao mesmo tempo, permitia que os abismos
sociais se tornassem mais profundos, deixando à mostra os inevitáveis conflitos surgidos da
desigualdade entre as várias camadas da sociedade. Esse estado-polícia não conseguiu
sobreviver aos novos fatores de ordem política, econômica e social que o mundo
contemporâneo passou a enfrentar.
Desse modo, essa forma de Estado deu lugar ao estado do Bem-estar social, que
emprega seu poder supremo e coercitivo para suavizar, por uma intervenção decidida,
algumas das consequências mais penosas da desigualdade econômica (DALLARI, 2013, p.
246).
Saindo daquela posição de indiferente distância, o Estado contemporâneo foi
assumindo a tarefa de assegurar a prestação dos serviços fundamentais e ampliando seu
aspecto social, procurando a proteção da sociedade vista como um todo, e não mais como um
somatório de individualidades. Para tanto, precisou imiscuir-se nas relações privadas.
O grande dilema moderno se situa na relação entre o Estado e o indivíduo. Para que
possa atender aos reclamos globais da sociedade e captar as exigências do interesse público, é
preciso que o Estado atinja alguns interesses individuais. E a regra que atualmente guia essa
relação é a da supremacia do interesse público sobre o particular.
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3.2 Intervenção Estatal

De forma sintética, podemos considerar intervenção do Estado na propriedade toda e
qualquer atividade estatal que, amparada em lei, tenha por fim ajustá-la aos inúmeros fatores
exigidos pela função social a que está condicionada. Retira-se dessa noção que qualquer
ataque à propriedade, que não tenha esse objetivo, estará contaminado de irretorquível
ilegalidade. Trata-se, pois, de pressuposto constitucional do qual não pode afastar-se a
Administração Pública.
A intervenção, por obviedade, revela um poder jurídico do Estado, calcado em sua
própria soberania. É verdadeiro poder de império (ius imperii), a ele devendo sujeição os
particulares. Sem dúvida, as necessidades individuais e gerais, como bem afirma Gabino
Fraga (2000, p. 15), se satisfazem pela ação do Estado e dos particulares, e, sempre que se
amplia a ação relativa a uma dessas necessidades, o efeito recai necessariamente sobre a
outra.

3.2.1 Princípios Fundamentais

Princípios são os alicerces da ciência, mandamentos de otimização, dotados de maior
grau de generalidade e abstração. Deles decorre todo o sistema normativo.
Norberto Bobbio (1994, p. 158-159) sustenta que os princípios gerais são normas
como todas as outras. Sua natureza normativa resultaria não apenas da circunstância de serem
extraídos das demais regras do Direito, através de um procedimento de generalização
sucessiva, como também do fato de servirem ao mesmo objetivo: a função de regular um caso
concreto.
Concernente à intervenção estatal, dois princípios surgem como fundamentais para
justificarem a sua execução. O princípio da Supremacia do Interesse Público e o princípio da
Função Social da Propriedade.

3.2.1.1 A Supremacia do Interesse Público

No direito moderno, a supremacia do interesse público sobre o privado se configura
como verdadeiro postulado fundamental, pois que confere ao próprio indivíduo condições de
segurança e de sobrevivência. A estabilidade da ordem social depende dessa posição
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privilegiada do Estado e dela dependem a ordem e a tranquilidade das pessoas.
No caso da intervenção na propriedade, o Estado atua de forma vertical, ou seja, cria
imposições que de alguma forma restringem o uso da propriedade pelo seu dominus. E o faz
exatamente em função da supremacia que ostenta, relativamente aos interesses privados.
Pode-se, dessa forma, extrair desse fundamento que, toda vez que colide um interesse
público com um interesse privado, é aquele que tem que prevalecer. É a supremacia do
interesse público sobre o privado, como princípio, que retrata um dos fundamentos da
intervenção estatal na propriedade.

3.2.1.2 A Função Social da Propriedade

O Constituinte condicionou a propriedade ao atendimento da função social (art. 5.º,
XXIII). Ao fazê-lo, veio a possibilitar que o Estado interviesse na propriedade sempre que
esta não estivesse amoldada ao pressuposto exigido na Constituição.
O pressuposto constitucional, entretanto, não afasta nem suprime o direito em si. Ao
contrário, o sistema vigente procura conciliar os interesses individuais e sociais e somente
quando há o conflito é que o Estado dá primazia a estes últimos. A função social pretende
erradicar algumas deformidades existentes na sociedade, nas quais o interesse egoístico do
indivíduo põe em risco os interesses coletivos. Na verdade, a função social visa recolocar a
propriedade na sua trilha normal.
O texto constitucional revela a existência de um direito contraposto a um dever
jurídico. Dizendo que a propriedade deve atender à função social, assegura o direito do
proprietário, de um lado, tornando inatacável sua propriedade se consoante com aquela
função, e, de outro, impõe ao Estado o dever jurídico de respeitá-la nessas condições.
É evidente que a noção de função social traduz conceito jurídico aberto. A
Constituição, no entanto, consignou certos parâmetros para dar alguma objetividade à citada
noção. Para tanto, distinguiu a função social da propriedade urbana da propriedade rural. Em
relação à primeira, vinculou-se a função social ao atendimento das exigências básicas de
ordenação da cidade fixadas no plano diretor (art. 182, § 2º, CF). A função social rural está
atrelada aos fatores de aproveitamento e uso racional e adequado da propriedade, de modo
que a exploração venha a favorecer o bem-estar de proprietários e trabalhadores; da
preservação do meio ambiente; e do respeito às relações de trabalho (art.186, da CRFB/88).
Vale ressaltar que o Código Civil em vigor expressou, em mais de uma passagem, o
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conteúdo social do direito de propriedade, reforçando seu caráter de direito subjetivo
condicionado. Primeiramente, recomendou que esse direito deve ser exercido de forma
compatível com suas finalidades econômicas e sociais e com a necessidade de preservação do
meio ambiente e do patrimônio público (art. 1.228, §1º, CCB). Depois, alvitrando impedir o
abuso no exercício do direito de propriedade, aduziu: São defesos os atos que não trazem ao
proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar
outrem (art. 1.228, §2º, CCB). Por fim, admitiu a perda da propriedade pela desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, bem como sua privação temporária
em hipótese de requisição do uso da coisa em virtude de perigo público iminente (art. 1.228,
§3º, CCB).
4 DA DESAPROPRIAÇÃO

Foram analisados nos itens anteriores a propriedade na ordem jurídica vigente, bem
como os fundamentos que rendem ensejo à intervenção do Estado na propriedade. Para que
não voltemos a repetir o que já foi visto, fazemos remissão ao que lá expendemos sobre o
tema, porque inteiramente consoante com o instituto que agora passaremos a analisar, a
desapropriação.
Não obstante, convém relembrar, pela importância de que se reveste o assunto, que o
direito de propriedade tem garantia constitucional (art. 5º, XXII,CF), mas a Constituição,
como que em contraponto com a garantia desse direito, exige que a propriedade assuma a sua
condição de atender à função social (art. 5º, XXIII, CF). Sendo assim, ao Estado será lícito
intervir na propriedade toda vez em que esta não esteja cumprindo seu papel no seio social, e
isso porque, com intervenção, o Estado passa a desempenhar sua função primordial, qual seja,
a de atuar conforme os reclamos de interesse público.
Essa intervenção, deve-se frisar, pode ser categorizada em dois grupos: de um lado, a
intervenção restritiva, através da qual o Poder Público retira algumas das faculdades relativas
ao domínio, embora salvaguarde a propriedade em favor do dono; de outro, a intervenção
supressiva, que gera a transferência da propriedade de seu dono para o Estado, acarretando,
por conseguinte, a perda da propriedade.
Dessa forma, incontestável delicadeza tem a temática da desapropriação. E não
poderia ser diferente, tendo em vista que retrata o ponto máximo de eterno conflito entre o
Estado e o particular, vale dizer, entre o interesse público e o privado.
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4.1 Conceito

Desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público
transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse
social, normalmente mediante o pagamento de indenização.
O objetivo da desapropriação é a transferência do bem desapropriado para o acervo do
expropriante, sendo que esse fim só pode ser alcançado se houver os motivos mencionados no
conceito, isto é, a utilidade pública ou o interesse social. E a indenização pela transferência
constitui regra geral para as desapropriações, só por exceção se admitindo a ausência desse
pagamento indenizatório.

4.2 Natureza Jurídica

A natureza da desapropriação é a de procedimento administrativo e, quase sempre,
também judicial. Procedimento é um conjunto de atos e atividades, devidamente formalizados
e produzidos com sequência, com vistas a ser alcançado determinado objetivo.
O procedimento tem seu curso quase sempre em duas fases. A primeira é a
administrativa, na qual o Poder Público declara seu interesse na desapropriação e começa a
adotar as providências visando à transferência do bem. Às vezes, a desapropriação se esgota
nessa fase, havendo acordo com o proprietário. Mas é raro. Normal é estender-se pela outra
fase, a judicial, consubstanciada através da ação a ser movida pelo Estado contra o
proprietário.
4.3 Pressupostos de Legitimidade

A desapropriação só pode ser considerada legítima se presentes estiverem seus
pressupostos. São pressupostos da desapropriação, como já abordado anteriormente, a
utilidade pública, nesta se incluindo a necessidade pública, e o interesse social.
Ocorre a utilidade pública quando a transferência do bem se afigura conveniente para a
Administração. Já a necessidade pública é aquela que decorre de situações de emergência,
cuja solução exija a desapropriação do bem (MEIRELLES, 1992, p. 514). Embora o texto
constitucional se refira a ambas as expressões, o certo é que a noção de necessidade pública já
está inserida na de utilidade pública. Esta é mais abrangente que aquela, de modo que se pode
dizer que tudo que for necessário será fatalmente útil (CARVALHO FILHO, 2014, p. 831).
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Entretanto, a recíproca não é verdadeira: haverá desapropriação somente úteis, embora não
necessárias. Quando nos referimos, pois, à utilidade pública, devemos entender que os casos
de necessidade pública estarão incluídos naquele conceito mais abrangente.
O interesse social consiste naquelas hipóteses em que mais se realça a função social da
propriedade (ou da posse). O poder Público, nesses casos, tem preponderantemente o objetivo
de neutralizar de alguma forma as desigualdades coletivas.

4.4 Fontes Normativas

A fonte primeira da desapropriação está no art. 5º, XXIV, da CF. Eis os seus termos:
“A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos
previstos nesta Constituição.”
Com caráter regulamentar da norma constitucional, devem ser destacadas duas leis
reguladoras da desapropriação. A primeira é o Decreto-lei nº 3.365, de 21.06.1941,
considerado a lei geral das desapropriações, que dispõe sobre os casos de desapropriação por
utilidade pública. A enumeração desses casos consta no art. 5º, destacando-se, entre outros, os
de segurança nacional e defesa do Estado; calamidade e salubridade pública; exploração de
serviços públicos; abertura de vias e a execução de planos de urbanização; proteção de
monumentos históricos e artísticos; construção de edifícios públicos etc.
O outro diploma regulamentador é a Lei nº 4.132, de 10.09.1962, que define os casos
de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação. Entre as hipóteses
consideradas em lei como casos de interesse social estão, dentro outros, o aproveitamento de
todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência com as necessidades de habitação,
trabalho e consumo dos centros populacionais; a manutenção dos posseiros que, em terrenos
urbanos, tenham construído residência, quando a posse tiver sido expressa ou tacitamente
tolerada pelo proprietário; a instalação das culturas nas áreas em cuja exploração não se
obedeça a plano de zoneamento agrícola etc.

5 CASO PINHEIRINHO

Chega-se ao ponto fundamental da existência do presente trabalho: apresentação e
análise do caso Pinheirinho.
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A comunidade do Pinheirinho era uma ocupação irregular localizada no município de
São José dos Campos, SP. O número de habitantes era estimado em 6 mil moradores, que
ocupavam uma área abandonada desde 2004. A ocupação constituiu verdadeiro bairro dentro
da cidade de São José dos Campos.
O bairro apresentava uma área de 1,3 milhões de metros quadrados. A quesito de
exemplificação, essa área é três vezes maior que a Cidade do Vaticano. Contava com
associações de moradores, sete igrejas, estabelecimentos comerciais, espaços de lazer e uma
grande praça intitulada Zumbi dos Palmares.
A desocupação teve como objetivo a reintegração de posse realizada na comunidade
em janeiro de 2012 e contou com conflitos entre moradores e autoridades, além de denúncias
que tiveram repercussão nacional e internacional.

5.1 Análise Factual

Pinheirinho se situava na zona sul de São José dos Campos, próximo ao
bairro Campos dos Alemães. Entre as décadas de 1950 e 1970, essa região era uma grande
propriedade policultora. Em 1981, o terreno teria sido vendido a Naji Nahas, empresário
notório por sua prisão em 2008, após acusações de lavagem de dinheiro. Existiu um projeto
municipal de loteamento da região desde a década de 70, mas a prefeitura abandonou esse
intento em 1983.
A empresa de Naji Nahas faliu em 1990, e o terreno, então de caráter industrial, ficou
abandonado por mais de dez anos. A ocupação do loteamento chamado Pinheirinho teve
início em 28 de fevereiro de 2004, por aproximadamente 300 famílias e, segundo lideranças
do movimento, teria sido amparada por um acordo entre moradores e a prefeitura de Eduardo
Cury (PSDB) no mesmo ano.
Já em 2004, a 18ª Vara Cível da Capital teria tomado uma decisão favorável à massa
falida, pedindo a reintegração de posse do terreno. Os moradores, com auxílio do Partido
Socialista dos Trabalhadores Unificado, do Movimento Pró-Moradia e do Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos Campos, conseguiram uma liminar suspendendo a reintegração
de posse, primeiramente, na 6ª Vara Cível de São José dos Campos, e, posteriormente,
no Tribunal de Justiça de São Paulo (STJ, 2004, online).
A prefeitura também teria participado ativamente da luta judicial em favor de uma
ação demolitória. Nos anos seguintes, a massa falida explorou todas as formas possíveis de
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reverter a vitória judicial dos moradores. Os moradores do Pinheirinho, por sua vez,
protocolaram uma ação popular contra a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e
alegaram que a administração municipal estaria se omitindo em resolver o problema dos
moradores da área. Em 2005, o prefeito Eduardo Cury (PSDB), também conseguiu na Justiça
uma liminar para cortar o fornecimento de água e energia elétrica da população do
Pinheirinho, que só foi derrubada na última hora. Na época, o advogado dos moradores,
Antonio Donizete Ferreira, declarou que "para o prefeito, não pode ter ocupação em São José
dos Campos e se tiver eles vão atacar. É uma posição política do PSDB: se as pessoas não têm
teto, têm que se virar". (SUCUPIRA, 2006, online).
No dia 3 de novembro de 2009, a 1ª Turma de Direito Público do STJ (Superior
Tribunal de Justiça) negou por unanimidade o recurso especial impetrado pelos advogados
das famílias de sem-teto, do Pinheirinho, contra a ação demolitória do governo de Eduardo
Cury (PSDB). O clima de revolta foi similar ao que se instaurou em 2012, quando as famílias
voltaram a ser ameaçadas de despejo. No entanto, os moradores voltaram a obter vitórias
judiciais até 2011, quando o STJ anulou todo o processo de reintegração por incompetência da
Vara responsável.
Em janeiro de 2012, por processo movido pela massa falida da Selecta SA (TJSP,
0335589-54.2007.8.26.0577, 6ª Vara Cível - Foro de São José dos Campos), a justiça estadual
de São Paulo, por determinação da juíza Márcia Loureiro (6ª Vara Cível de São José),
determinou que a região deveria ser desocupada e ordenou uma reintegração de posse.
No dia 14 de janeiro de 2012, os moradores do Pinheirinho declararam que resistiriam
à desocupação e criaram uma força de resistência equipada com restos de tambores, coletes de
compensado e caneleiras de tubos de PVC (FOLHA, 2012, online).
No dia 15 de janeiro, moradores do bairro vizinho ao Pinheirinho, Campo dos
Alemães, ocuparam uma região improvisada de última hora que a prefeitura destinaria aos
desalojados. Segundo os moradores solidários ao Pinheirinho, não havia estrutura básica nos
alojamentos para a recepção das famílias. A área, doada à prefeitura há cerca de sete anos,
deveria ter sido usada para a construção de algo em benefício dos moradores, o que não foi
realizado. No dia 16 de janeiro, a Polícia Militar usou helicópteros para lançar panfletos sobre
a comunidade. Nos panfletos, a PM pedia que os "cidadãos de bem" se retirassem
pacificamente da região, embora não houvesse estrutura alguma para receber os moradores.
No dia 17 de janeiro, terça-feira, a Polícia Militar do Estado de São Paulo deslocou
várias unidades para a região, visando operar uma reintegração de posse. Eram 1.500 Policiais
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Militares com bombas de efeito moral, gás pimenta, balas de borracha e cassetetes. Às 4h20
desse dia, temendo um confronto físico entre a PM e os moradores da região, a juíza federal
de plantão Roberta Chiara concedeu uma liminar desautorizando a polícia a cumprir a
reintegração de posse (FOLHA, 2012, online). A liminar, no entanto, foi cassada no mesmo
dia pelo juiz federal titular Carlos Alberto Antônio Júnior, que alegou que a competência do
caso não era federal.
No dia 19 de janeiro, quinta-feira, advogados dos moradores do Pinheirinho e
advogados da massa falida Selecta SA realizaram um acordo, segundo o qual a reintegração
deveria ser suspensa por 15 dias (FOLHA, 2012, online). No mesmo dia, o Ministério Público
Federal entrou com uma ação civil pública contra a prefeitura de São José dos Campos por
omissão no caso Pinheirinho. Proposta pelo procurador da República Ângelo Augusto Costa,
que acompanha o caso por meio de um inquérito civil público desde 2005, a ação também
continha quatro pedidos liminares para assegurar o direito à moradia dos ocupantes do
terreno.
No dia 20 de janeiro, sexta-feira, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF)
suspendeu a ordem de reintegração de posse da comunidade do Pinheirinho. O desembargador
federal Antonio Cedenho, da 5ª Turma do TRF, alegou que a União passaria a integrar o
processo, que interessava ao governo federal (TERRA, 2012, online). Contrariando o acordo
realizado no dia 19 e a decisão da Justiça Federal (20 de janeiro), a justiça estadual autorizou
a reintegração de posse no dia 22. O Tribunal de Justiça estadual considerou que sua decisão
era soberana e alegou equivalência entre as instâncias deliberativas estadual e federal
(NOTÍCIAS R7, 2012, online). Um agente da justiça federal foi pessoalmente ordenar o fim
da reintegração de posse uma segunda vez, mas a PM continuou a ação. O oficial de Justiça
foi até a ocupação por volta das 11 horas e entregou a decisão do juiz federal de
plantão, Samuel de Castro Barbosa Melo, suspendendo a ação. A ordem foi direcionada aos
comandos da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal. O juiz estadual Rodrigo
Capez, vinculado ao PSDB (partido do então prefeito e do governador de SP) foi o
responsável por negar novamente a competência federal. Segundo ele, a ação já estava "em
estado avançado" e não poderia ser interrompida.

5.2 Críticas à atuação estatal
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Todos os tópicos abordados supra convergem para fazer coro à crítica que será
esmiuçada a seguir. Iremos repeti-los por entendermos que não haverá qualquer prejuízo.
O primeiro aspecto a ser avaliado diz respeito aos direitos envolvidos nesse episódio.
O primeiro deles é o direito de propriedade, elemento essencial a qualquer Estado
Democrático de Direito, devidamente assegurado pelo art. 5º da Constituição Federal. O
segundo direito relacionado aos fatos em apreço é o chamado direito à moradia, incluído na
Constituição Federal através da Emenda Constitucional nº 26/00, a partir da qual foi agregado
aos direitos sociais previstos no art. 6º de nossa Constituição.
Lembremos, inicialmente, que o direito de propriedade, por mais que seja assegurado,
encontra inegáveis limites no texto constitucional. O inciso XXII, do art. 5º, da CF/88, voltase a garantia desse direito individual. Porém, o inciso seguinte condiciona o seu exercício ao
atendimento da função social da propriedade. Nessa esteira, não se pode afirmar que o direito
de propriedade é absoluto.
Nessa toada, podemos compreender que o Constituinte jamais pretendeu garantir o
direito de propriedade como algo absoluto, passível de ser exercido de qualquer modo. Notese que, ao inaugurar a Ordem Econômica, sujeita o exercício da livre iniciativa à observância
de uma série de princípios, tornando plenamente aplicável a função social da propriedade ao
exercício do direito de propriedade em relação aos chamados bens de produção e, por
consequência, à atividade empresarial.
A CF/88 não parou por aí. Quando disciplina as questões relativas à política urbana e à
política agrícola e fundiária, utiliza a mesma lógica ao prever, no primeiro caso, a chamada
“desapropriação sanção” e, no segundo, a desapropriação por interesse social para fins de
reforma agrária. Resguarda, quanto a este último ponto, a pequena e média propriedade rural
(desde que o proprietário não seja dono de outra área assim definida), bem como a
propriedade produtiva.
O Código Civil (CC/02) também tratou dessa questão. Conta com previsão a respeito
da função social do direito de propriedade, instituindo a função socioambiental da propriedade
no parágrafo 1º, do art. 1.228, e, nos parágrafos seguintes, disciplina o modo de exercício
desse direito, criando, nos parágrafos 4º e 5º, a chamada “desapropriação judicial”, ou
“alienação compulsória”, como preferem alguns, inegavelmente fundada na socialidade.
O direito à moradia, por seu turno, revela-se com enorme envergadura no ordenamento
constitucional brasileiro. Trata-se de direito fundamental de segunda geração que viabiliza a
promoção da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da Constituição Federal. Nesse
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contexto, assim como o direito à educação, direito à saúde etc., o direito à moradia deve ser
objeto das chamadas prestações positivas do Estado, no sentido de promover a efetividade dos
direitos fundamentais chamados direitos sociais, viabilizando existência digna a todos aqueles
que não contem com moradia, para que possam desenvolver sua vida.
O caso concreto envolvendo o bairro do Pinheirinho na cidade de São José dos
Campos revela um conflito entre esses dois direitos. Se voltarmos nossa atenção à forma
através da qual a situação de fato daqueles moradores se estabilizou, verificaremos que houve
a ocupação gradual da área por cidadãos desprovidos de moradia. Nesse instante, resta clara a
violação ao direito de propriedade, uma vez que não é razoável supor como justa a invasão de
terras pertencentes a terceiros.
Ocorre, porém, que o ordenamento jurídico ressalva em casos como esse a
possibilidade de uso da força, pelo proprietário, para evitar o esbulho possessório. Tanto
assim que o direito privado prevê o chamado “desforço imediato”, consubstanciado na
legalidade do uso de meios moderados a evitar a invasão da propriedade privada, seja pelo
real proprietário, seja pelo atual possuidor.
Em que pese essa previsão legal, o terreno no qual se estabeleceu o bairro do
Pinheirinho, ao menos ao que parece, não contava com a vigilância necessária por parte de
seu proprietário. Um terreno com as dimensões desse bairro jamais poderia ser abandonado
como foi, uma vez que a ocupação, mais do que possível, mostrava-se extremamente
provável.
Pois bem. Como se sabe, em 2004 houve a propositura de demanda possessória no
intuito de reaver a área. A pretensão levada a juízo não recebeu a atenção necessária, tendo
em vista que apenas em 2011 a ordem de reintegração foi concedida.
Podemos, pois, atribuir às partes envolvidas e ao próprio Poder Judiciário parcela da
omissão que acabou por permitir a consolidação da situação de fato que viabilizou o
estabelecimento de um bairro com milhares de famílias vivendo em terreno particular.
Ao lado desse primeiro indício de omissão estatal, não podemos esquecer a maior
parcela de culpa em todo esse processo de ocupação e estabilização de moradias. O Poder
Executivo municipal, ciente dos fatos, da ação judicial e das possíveis consequências de todos
esses fatores, deveria ter providenciado um complexo de políticas públicas voltadas à
promoção e efetividade do direito à moradia digna. Contudo, ao que parece, a municipalidade
preferiu não se envolver nessa questão. Todavia, devemos lembrar que, se a ocupação em si
de propriedade privada não é problema do Estado, mas sim do particular esbulhado em sua
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posse, o mesmo raciocínio não pode se aplicar quando o Estado nota uma ocupação que leva à
consolidação de uma situação de fato que se traduz na criação de um verdadeiro bairro no
Município. Esse problema ganha dimensões enormes e se apresenta uma questão de ordem
pública.
Ora, não se pode negar a enorme parcela de culpa do Município de São José dos
Campos, na medida em que, ciente da ocupação e da criação gradual de um novo bairro na
cidade, sabedor do fato de se tratar de uma área invadida, nada fez para revertê-la. Observe-se
que a ação do Estado não se justificaria em defesa da propriedade privada, mas, bem ao
contrário, para evitar a catástrofe da desocupação e promover o direito à moradia em relação a
todos aqueles que só ocuparam a área em busca de existência digna.
O problema em apreço se prolongou por quase uma década, sendo certo que o tempo
corria em favor dos possuidores e não do proprietário. Afirma-se isso, pois a estabilização da
situação de fato tornava cada vez mais improvável o que acompanhamos em jornais e revistas.
Não se poderia imaginar que o Estado, ciente da situação de fato estabelecida, trataria os
moradores como meros invasores, sobretudo se avaliarmos a criação de um verdadeiro bairro
naquela propriedade.
Ressalte-se que não se está defendendo a invasão da propriedade privada, por mais que
não se possa concordar com a existência de proprietários que simplesmente descumpram a
função social da propriedade. Para esses casos, apoiado na chamada função social da posse, e
nos novos institutos de direito público e de direito privado, defendo a existência de meios
legais de levar possuidores à condição de proprietários, sempre que estes simplesmente
abandonem seus bens.
Note-se que descumprir a função social da propriedade é, na melhor hipótese, negar a
destinação útil de parcela do solo urbano ou rural, impedindo a criação e circulação de
utilidades e riquezas no seio da sociedade. Em outras palavras, propriedade que não cumpre
sua função social representa prejuízo à coletividade.
Nesse sentido, ao contrário de corroborar com invasões, afirma-se a responsabilidade
do Estado e dos proprietários em relação à situação de fato estabelecida no Pinheirinho. Foi
por meio da cadeia de atos omissivos de particulares e do próprio Estado que a ocupação se
tornou possível. Por isso mesmo, a complexidade da questão jamais poderia ter sido resolvida
como uma ocupação qualquer. Observe-se que a maior parte, senão a totalidade, dos
possuidores da área do Pinheirinho, apenas invadiu o terreno na busca de moradia para
desenvolvimento de uma vida digna.
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Quando o caso ganhou repercussão nacional, Município, Estado e União passaram a se
manifestar a respeito. Políticos se dirigiram ao Pinheirinho para evitar a catástrofe anunciada,
mas foram sumariamente impedidos de agir e sequer ouvidos. Do mesmo modo, o Poder
Judiciário se mostrou insensível à situação de fato estabelecida e determinou a desocupação
através de meio evidentemente desproporcional.
Não há dúvida de que a retomada da área até pudesse, sob o ponto de vista legal,
demonstrar-se medida viável. Porém, cumprir a lei sem a devida apreciação dos fatos pode
ensejar a prática de injustiças. Ainda que se defenda, e há argumento para isso, a reintegração
de posse, mostrando-se medida razoável, não se pode concordar com os meios adotados. A
razoabilidade até pode ter sido atendida, porém, a proporcionalidade restou claramente
desrespeitada.
A desobediência ao princípio da proporcionalidade decorre da insensibilidade das
autoridades envolvidas. Uma situação de fato devidamente estabelecida, a ponto de criar um
novo bairro, jamais poderia ser tratada da forma como foi. Os poderes públicos deveriam ter
agido de maneira sinérgica para, antes de efetivamente desocuparem a área através de força
policial, garantir locais adequados para realocação de todos que ocupavam o Pinheirinho,
permitindo, sobretudo, que cada cidadão levasse para sua nova morada todos os pertences que
guarneciam a moradia desocupada. Não se diga, a esse respeito, que o prazo concedido teria
sido hábil à desocupação. Esse argumento só pode partir de alguém que não tem a menor ideia
da repercussão criada por uma desocupação.
Entretanto, o Estado preferiu tratar a matéria da forma mais atroz. Determinou a
desocupação e sequer tomou o cuidado de criar, por meio de políticas públicas de habitação,
locais adequados para transferência das milhares de famílias envolvidas. Preferiu devolver a
propriedade a um proprietário, muito provavelmente descumpridor da função social, a
promover de sorte equilibrada o direito à moradia de toda a população afetada pela
desocupação. Pior do que isso, agiu de maneira atroz no instante em que não deu sequer o
tempo necessário para que os habitantes do Pinheirinho retirassem seus pertences, adquiridos
ao longo dos anos.
Não há dúvida, também, que o Estado poderia ter declarado a área como de interesse
social, a fim de desapropriá-la em prol dos possuidores, indenizando o proprietário. Porém, e
aí reside um certo “estranhamento”, o Estado preferiu ignorar todas essas alternativas, agindo
de forma veemente contra população de baixa renda que reside em um bairro criado por meio
de ocupação e segue para uma situação de incerteza. O Estado agiu de modo a garantir a
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tutela do direito de propriedade, ignorando a situação de fato estabelecida, olvidando-se do
dever de promover prestações positivas, consubstanciadas em políticas públicas para
concreção do direito à moradia.
O pior de todo esse cenário foi a manipulação político-partidária que tem sido feita
com o sofrimento alheio. Ao invés de as autoridades públicas se preocuparem em amenizar o
desastre advindo da reintegração promovida de maneira desmedida, preferem apontar o dedo
aos responsáveis tentando capitalizar politicamente o fato. Trata-se de um comportamento que
infelizmente não surpreende, mas nem por isso deixa de demonstrar a imoralidade e a
desumanidade de diversas autoridades públicas nacionais.
Em suma, para aqueles que defendem a reintegração como uma conduta razoável,
espera-se que reflitam acerca dos meios e compreendam a particularidade do caso, em vista da
omissão dos poderes públicos que permitiu a estabilização da situação de fato. Não parece
correto desocupar a área sem se preocupar com o destino de milhares de famílias, sobretudo
quando o direito à moradia está previsto como direito social em nossa Constituição Federal e
deve ser objeto de políticas públicas eficazes.
Para os que defendem a ilegalidade da desocupação, não se apeguem aos discursos
emocionais que apenas retiram a legitimidade de seus argumentos, embora sejamos obrigados
a reconhecer que a desumanidade do ato atinge nossa inteligência emocional. Existiam
caminhos legalmente fundamentados para evitar a desocupação atroz que foi praticada.
Lembre-se, por oportuno, a possibilidade de desapropriação da área, saída que consideramos a
mais adequada, bem como a concessão de prazo mais alongado para a desocupação, desde que
existente local digno e propício para remanejamento da população envolvida

6 CONCLUSÃO

O certo em toda essa questão é que, uma vez mais, o Estado agiu por meio de uma
cadeia de atos omissivos que estabilizou essa situação de fato. Da mesma forma, a
manipulação político-partidária de episódio tão triste demonstra a imoralidade e a
desumanidade de nossos homens públicos, uma vez que não cessam em capitalizar
politicamente, mas não ousam traçar uma solução às famílias que ainda padecem sem moradia
adequada, não apenas em São José dos Campos, mas por todo o território nacional.
Infelizmente, o Pinheirinho é uma pequena demonstração da atual situação de
descalabro em que se encontra nosso país. Espera-se que o dia de amanhã seja mais tenro e
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belo.
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O Direito Diário é um portal virtual jurídico que tem como objetivo a disseminação de
informações e conhecimentos jurídicos. Por meio de variados tipos textuais, a Equipe Direito
Diário traz constantemente notícias, artigos de opinião e dicas sobre as principais temáticas
do mundo Jurídico.
O Direito é o meio pelo qual o Estado organiza a sociedade, então, entendemos por bem
desenvolver uma ferramenta online na qual fosse possível inserir pessoas, dos mais variados
contextos sociais, na realidade jurídico-social brasileira.
Outro ponto que impulsionou o nascimento do Direito Diário foi o desafio constante de se
manter bem informado sobre os principais acontecimentos jurídicos. Em face de tais
percepções, temos então um portal virtual que contempla não só aplicadores do Direito
(advogados, juízes, delegados, promotores, alunos etc.), como também o público em geral;
produzindo textos com linguagem e informação que mescla o melhor entre estas duas
realidades.
www.direitodiario.com.br
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