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memoria do Dr. Marcelino Nogueira Junior, 

meu mestre, meu amigo, meu segundo pai 





Exmo. Snr. Desembargador Clotário de 

Macedo Portugal, honra da magistratu-

ra e do magistério superior do Paraná-





Procurando fazer a escolha do assunto sôbre 
que devia versar a dissertação exigida pela lei, 
voltamo-nos para o imposto, que constitue, in-
contestàvelmente, o mais vasto, o mais impor-
tante capítulo da Ciência das Finanças. Fixada 
a nossa preferência, foi por pendor filosófico 
que nos detivemos na apreciação do seu funda-
mento, convencido de que não há estudo fecun-
do que se não estribe na firmeza dos princípios 
gerais. 

Bem sabemos quanta humildade precisa 
ter o homem, para ser digno de penetrar o adi-
to de qualquer ciência. Queremos significar, 
com essas palavras, que atribuimos ao nosso 
trabalho apenas o valor da boa vontade, não o 
de tima contribuição original. 

Ls JP. 





O FUNDAMENTO DO IMPOSTO. 

1.° — Estudando a natureza do imposto, pa-
ra fixar-lhe a noção exata, faz Colson a crítica das 
definições que lhe têm sido dadas, acentuando que 
elas "põem em relêvo ora um ora outro dos seus ca-
racteres económicos e visam a, por isso mesmo, fazer 
adotar certas bases para a sua repartição". (1) Depois 
de fazer a análise da opinião dos que pensam que o 
imposto é um prêmio de seguro pago pelo indivíduo 
para obter a garantia da sua pessoa e bens; da dos 
que o consideram como parte dos recursos fiscais des-
tinada a cobrir os gastos gerais da oficina nacional 
(considerada a extensão dos serviços gerais do país, 
em relação aos serviços e empresas particulares), e, 
enfim, da dos que o definem como preço dos servi-
ços prestados a cada indivíduo pelo Estado, — diz 

(1) Curso de Economia Política, vol. V, 1931, p. 238. 



que é conveniente não esquecer nenhum dos pontos 
de vista indicados, "para levar em conta, de certo mo-
do, cada um dêles, na repartição dos encargos pú-
blicos". (1) 

Acha que é justo que a contribuição de ca-
da um seja em parte calculada "segundo o haver de 
que goza sob a proteção das leis, como um prêmio 
de seguro" ; que essa proteção aumente "na propor-
ção das emprêsas em que cada um tem interesses e 
para cujo funcionamento recebe o benefício da exten-
são dada aos serviços gerais do país, segundo as re-
gras adotadas em boa contabilidade para a repartição 
dos gastos gerais, comuns a vários negócios" ; final-
mente, que essa contribuição "compreenda, tanto quan-
to fôr possível, o pagamento direto de todas as van-
tagens individuais que são proporcionadas a cada qual". 

Insiste o eminente economista francês na últi-
ma consideração, porque "quanto maior fôr a parte 
das despesas públicas cobertas pelos particulares que 
diretamente se aproveitam de algumas delas, mais re-
duzida será a parte cuja repartição entre eles apresen-
tará sempre um caráter mais ou menos arbitrário". 

E termina pelas seguintes palavras, que têm 
capital importância para nos conduzir ao objetivo prin-
cipal do nosso estudo : "Mas não se evitará jamais 
que seja considerável o lugar aberto ao arbitrário. 

(1 ) Op. cit., p. 240. 



Nenhuma das definições que tendem a eliminá-lo, for-
necendo uma base teórica para a repartição racional 
dos impostos, conseguiu fazê-lo, porque todas são in-
completas, porque todas deixam de lado uma das 
idéias essenciais que dominam toda a organização po-
lítica, administrativa e fiscal — a da solidariedade 
nacional". 

Passando pela idéia de justiça, para a 
qual procura mostrar que a de solidariedade não 
concorre, o autor demonstra que a falta de corres-
pondência entre as despesas do Estado e as van-
tagens que cada indivíduo recebe, diretamente, torna 
de incerta aplicação "a noção de justiça em maté-
ria de impostos". (1) Figura o caso de dois indiví-
duos de idêntica condição, mas diversamente tribu-
tados, e pergunta que diferença de tributação deve 
corresponder a uma ou outra diferença de situação, 
para aduzir: "Nenhum critério permite dizê lo com cer-
teza. porque o imposto não constitue positivamente o 
pagamento de um seguro, nem o de uma participação 
em gastos gerais, nem o do preço de serviços presta-
dos, nem, em suma, o de nenhuma prestação mensu-
rável. Pagando-o, realiza cada um de nós um ato de 
solidariedade com todos os seus concidadãos no pre-
sente, por isso que contribue para assegurar a marcha 
dos serviços, que lhes interessa a todos, sem que se 

(1 ) Op. cit., p. 240. 



possa saber em que medida cada qual recebe o pro-
veito daqueles serviços, — de solidariedade também 
com as gerações que nos precederam, porque uma 
parte notável das despesas públicas é a conseqüência 
das suas desgraças, ás vezes até das suas loucuras. 
Esta solidariedade é um dos elementos essenciais que 
constituem uma nação; o interesse bem entendido dos 
seus membros está de acordo com os sentimentos mais 
profundos e mais nobres do coração humano, o que 
impede que cada um déles a repudie. Desconheceria-
mos completamente o verdadeiro caráter dos impos-
tos, se deixássemos de banda êsse aspecto, e é a im-
possibilidade de fazer abstração dêle que explica a di-
ficuldade de um entendimento acêrca das bases da re-
partição dos impostos. A determinação dessas bases é, 
com efeito, um problema cuja solução depende de 
apreciações fundadas na equidade, não de princípios 
absolutos ditados pela justiça 

2. — Quisemos transcrever integralmente as 
palavras de Colson, ao invés de nos limitarmos ao re-
sumo das suas idéias, porque nas considerações do 
notável tratadista encontramos dois elementos valiosos 
para o esclarecimento do nosso ponto de vista, no 
que concerne á verdadeira noção do imposto, decor-
rente da determinação precisa do seu fundamento úl-
timo. 



Preferimos Colson a qualquer dos outros au-
tores consultados, conforme a nossa bibliografía o in-
dica, não somente porque nele encontramos, posta em 
relevo, essa preciosíssima consideração acerca da soli-
dariedade, mas também porque a sua exposição, am-
pla e luminosa, se limita a um apanhado geral relati-
vamente ás definições precedentes, sem a fastidiosa re-
petição delas, a que se entreg3m outros autores. 

3. — No que respeita á solidariedade social, 
como fundamento do imposto, dentro em pouco mos-
traremos que a larga visão de Colson veio ao encon-
tro da idéia diretriz no nosso estudo, Mas, desde lo-
go, cumpre notar que o economista, muito embora en-
trevendo o verdadeiro fundamento do imposto, não 
deixou claro o influxo que o elemento decorrente da 
solidariedade teria, na sua concepção, sôbre a equita-
tiva distribuição dos encargos fiscais De fato, dizendo 
que todas as definições tendentes a eliminar o que há 
de arbitrário nessa distribuição procuram fornecer uma 
base teórica para a repartição racional dos impostos, 
mas não conseguem fazer aquela eliminação, porque 
deixam de lado uma das idéias essenciais que domi-
nam toda a organização política, administrativa e fis-
cal, ou seja a solidariedade nacional — Colson parece 
convencido de que tal base teórica, uma vez que se 
funde na solidariedade, nada terá de arbitrária. Entre-



tanto, não só não a inclue na definição que êle pró-
prio dá, como não chega a mostrar de que modo a 
solidariedade, uma vez incluida na definição, elimina-
ria o arbítrio, tornando equitativa a repartição dos en-
cargos. 

E' que, mesmo admitindo provisoriamente a 
simples solidariedade como fundamento do imposto, há 
a distinguir no problema as duas faces que êle apre-
senta : a) a obrigação de contribuir para o pagamento 
das despesas do Estado (admitamos) decorre da soli-
dariedade nacional ; mas b) tendo de proporcionar o 
imposto com as condições do contribuinte, a base pa-
ra a tributação não está na solidariedade, mas naque-
las condições do indivíduo obrigado á solidariedade. 
Por outras palavras : o fundamento do imposto será a 
solidariedade, mas a base teórica para a repartição dos 
encargos não pode estar senão do lado das possibili-
dades do contribuinte. 

Tal é o ensinamento dos juristas que, como 
João Defroidmont (1), mostrando que o verdadeiro fun-
damento do imposto é o Bem comum da sociedade, 
ensinam que, muito ao contrário de uma proporciona-
lidade ás vantagens que cada qual, fóra do Bem co-
mum, retira da sociedade, o princípio supremo é o de 
que a contribuição seja proporcionada com as facul-
dades de cada contribuinte. 

(1) La Science du Droit Positvif, 1933, p, 248. 



4. — Que vem a ser o Bem comum? Os 
juristas a que acabamos de fazer alusão, procuran-
do conciliar os antagonismos do individualismo e do 
sociologismo, defendem, passando pela teoria da 
instituição de Hauriou e Renard, a concepção de uma 
sociologia dualista, que considera o homem no seu 
verdadeiro meio, como membro da sociedade, como ser 
destinado a só poder viver e realizar o seu destino em 
sociedade. 

Uns e outros, entre os quais citaremos as 
doutoras A. Piot (1) e Suzana Michel (2), além do R. 
P. Luiz Lachance, O. P. (3j e C. Martyniak (4), par-
tem do conceito do Bem, em geral, segundo S. Tomaz 
de Aquino, para fazer a conceituação exata do que, 
na filosofia do Doutor Angélico, constitue o Bem co-
mum das sociedades humanas. 

,,Bonum est quod omnia appetuntE 
os homens, que, como os seres inanimados e os 
seres sensíveis, tendem para alguma coisa que se 
chama o Bem, o Soberano Bem, Deus, — procu-
ram tal Bem espontaneamente, mas, conforme o es-
clarece Rousselot, citado por Suzana Michel (5), 

(1) Droit Naturel e Realisme, 1930. 
(2) La Notion Thomiste du Bien Commun, 1932. 
(3) Le Concept du Droit selon Aristote e S. Thomas, 1933 
( \ ) Le Fondement Objectif du Droit d'après S. Thomas d'Aquin, 

1931. 
(5J Op. cit., pgs. 15-16. 



"concebendo e raciocinando, traduzem para a sua 
consciência êsse apetite de Deus em apetite do bem 
em çeral, e, por isso que essa tendência é obscura, 
êles, por uma inclinação espontânea do seu espírito, 
"referem a si mesmos, ao restrito ser subsistente que 
são, todos os seus desejos". E' por isso que todos 
procuram o seu bem, não o que chamamos o Bem, 
isto é, o que é conforme á moral, mas o que, aos 
seus olhos, é desejável". 

Composto de corpo e alma, o homem, que é 
um ser social, vive em dupla sociedade espiritual e 
temporal — a Igreja e a sociedade humana, que ela 
envolve no plano do espírito, e, tanto numa como na 
outra dessas sociedades, êle, por seu destino de ser 
social, não mais caminhará para o Bem, em qualquer 
dos planos, sozinho : procurará alcançar o seu Bem, 
mas igualmente o Bem dos seus semelhantes e de Deus, 
que o criou — Bem individual, Bem comum, Bem divino' 

O Bem comum é o Bem da sociedade, o que 
quer dizer que é o Bem dos indivíduos "considerados 
não mais isoladamente, mas em grupo, em comum". 
Não é a soma dos Bens particulares, nem uma sim-
ples resultante de tais Bens. O Bem comum é um 
Bem que a todos toca, acrescentado àquilo que consti-
tue o Bem particular de cada indivíduo, cuja diversi-
dade é a mesma das tendências e dos apetites indi-
viduais. 

Para só considerar o plano temporal, dentro 



da Sociedade humana, tout court, outras sociedades 
existem, hierarquizadas, ou independentes, ao menos 
na aparência: a familia, a cidade, a região formada 
de cidades, o Estado, a Sociedade humana, enfim, do-
minando o Estado. Ao lado dessas, as sociedades de 
fins especiais, como a profissão. 

Ainda no plano temporal, a ascensão para o 
Bem parte do indivíduo, sobe ao Bem comum da fa-
milia, ao da cidade, ao do Estado, ao da Sociedade 
internacional. 

O Bem comum é, pois, o que convém a to-
dos e a cada um dos membros da sociedade. Como 
esta não existe senão para e pelo indivíduo, também 
o Bem comum, embora diferente do Bem particular, 
só existe para e pelos indivíduos, enquanto em comu-
nhão. Diriamos, para precisar o conceito do Bem co-
mum, que êle constitue o terreno de acordo de todas 
as aspirações individuais, aquilo que para todos é o 
Bem, o ponto de convergência de todas as vonta-
des, por mais opostos que sejam os Bens particulares. 

"Suspensa de um lado — explica a doutora 
Michel (1) — ao fim do Bem comum, a sociedade, e 
toda sociedade, tem por suporte, de outro lado, os in-
divíduos, cujos destinos ela associa na participação do 
Bem comum. Mas, além dessa participação, cada um 
dêsses indivíduos possue algum Bem particular que é 

(1 ) Op. cit., p. 240. 



próprio a cada um e é acrescentado á sua parte no 
Bem comum de cada uma das sociedades a que per-
tence, para compor o seu Bem particular total". 

No mesmo sentido é a lição de Lachance. 
Para a realização do Bem comum a socieda-

de se constitue em Estado, sujeito do direito. (2) "A 
esse direito natural do Estado se subordina um direi-
to natural das relações do indivíduo e do Estado, cu-
jo princípio essencial é, para o Estado, o direito de 
exigir a colaboração do indivíduo, tanto para o fun-
cionamento interno das suas próprias engrenagens co-
mo para o funcionamento das instituições que êle re-
ge". (3) 

5. — Aí temos, muito acima da simples so-
lidariedade, cuja idéia Colson considera essencial em 
toda organização política, administrativa e fiscal, o ele-
mento essencialissimo do Bem comum, fundamento úl-
timo da obrigação que todo o indivíduo tem de con-
tribuir para que o Estado possa realizar o fim da So-
ciedade. 

A idéia da solidariedade, insita no conceito do 
Bem comum, porque indicativa do laço que prende 
os membros da comunhão social, não se relaciona 

(V Op. cit., pgs. 71, 202 e passim 
(2) Lachance, op. cit., L. Ill, cap XI, § IV. 
(3) A. Piot, op. cit., p. 207. 



com o Bem comum senão como a parte com o todo. 
Só por si ela não explica o Bem comum, muito me-
nos a necessidade de cooperação dos indivíduos pa-
ra que êle tenha realização. 

E as definições do imposto que Stourm tão 
brilhantemente critica, no magistral artigo que escre-
veu para o Nouveau Dictionnaire d'Economie Poli-
tique de Leão Say (V, não deram ao imposto êsse al-
to fundamento, como não lho deram as definições do 
próprio Stourm. de Colson e de Nitti, que puseram 
em destaque o destino do imposto, o seu fundamento 
próximo, não o seu fundamento último. 

O primeiro definiu o imposto como "a arre-
cadação antecipadamente feita sôbre as faculdades in-
dividuais dos contribuintes, para ocorrer ás necessida-
des dos serviços públicos. (2) O segundo, como "a 
contribuição exigida de cada habitante de um país pa-
ra a sua quota parte nos encargos do Estado e de 
suas subdivisões". (3) E o terceiro, como "a parte da 
riqueza que dão os cidadãos obrigatoriamente ao Esta-
do e aos poderes locais de direito administrativo, pa-
ra lhes permitir prover á satisfação das necessidades 
coletivas". (4) 

Indicam essas definições, como se vê, o fim 
próximo para o qual o imposto é arrecadado pelo Es-

(1) Ed. de 1896, art. L'impôt. 
(2) Trad, de V. de Castro, Tratado dos impostos, 1901, p. 15. 

• (3) Op. cit, vol. V, p. 238. 
(4) Principes de Sciencie des Finances, vol. l.o, p. 319. 



tado, o destino imediato do imposto, não o fundamen-
to da obrigação de pagá-lo. Poder-se-ia perguntar : isso 
que se paga para ocorrer ás necessidades dos servi-
ços públicos, ou para permitir que o Estado proveja 
ás necessidades coletivas, por que se paga ? Por que 
os poderes públicos não buscam apenas nas outras 
fontes os meios de satisfazer ás necessidades cole-
tivas ? 

A inclusão da idéia do Bem comum na defi-
nição do imposto, para deixar patente o fundamento 
deste, vem clarear os recantos obscuros da respetiva 
teoria, assim no que diz respeito á base teórica para 
a distribuição equitativa dos encargos fiscais, como no 
que concerne á questão da aplicação dos proventos 
respetivos. 

O preclaro Didimo da Veiga 0), no correr 
do exame que fez das diversas definições do imposto, 
teve uma frase que bem mostra ter entrevisto o fun-
damento último do imposto, embora êle aluda princi-
palmente ao fundamento próximo, como assento da 
obrigação de contribuir. Disse o nosso emérito finan-
cista : "Se o fato de habilitar o Estado a prover a 
seus fins, com os meios que devem ser fornecicos pe-
los próprios indivíduos; aos quais, afinal, aproveita o 
"bem comum" realizado pelo mesmo Esiado, fun-

( \ ) Ensaios de Ciência das Finanças e de Economia Pública, 
1927, p. 172. 



damenta a obrigação de contribuir, não oferece menos 
claramente a razão da legitimidade do imposto". 

6. — Pode-se, com êsses elementos forneci-
dos pela lição dos filósofos do direito, formular uma 
definição do imposto que, tomando das melhores o que 
têm de intangível, inclua o fundamento último da obri-
gação de contribuir. Diríamos então : Imposto é a par-
te da riqueza com que todos os membros de uma so-
ciedade politicamente organizada concorrem, obrigato-
riamente, para integrar o capital destinado a pagar as 
despesas do govêrno, tendo em vista únicamente o 
o bem comum. 

Sem pretensão alguma, essa definição teria a 
vantagem de abranger, na expressão "sociedade poli-
ticamente organizada", o Estado e as suas subdivisões, 
de que fala Colson. Falando em todos os membros, 
inclue a idéia de generalidade do imposto. Tem em 
vista, ainda, o fato de não ser apenas com impostos 
que os governos ocorrem ás necessidades coletivas, 
motivo pelo qual diz que os contribuintes concorrem 
para integrar o capital destinado a pagar as despesas 
públicas, ou seja a receita, que Veiga Filho (U, estri-
bado em F. Frola, define como "complexo do capital 
social necessário á execução dos diferentes serviços 

(1 Manual de Ciência das Finanças, 1917, p. 60. 



públicos". Acrescenta essa definição a frase — "tendo 
em vista unicamente o Bem comum", justificada tanto 
pelo que já foi explanado como pelo que ainda dire-
mos. 

7. — Melhor podemos ver agora o alcance 
das palavras de J . Defroidmont, na citada passagem 
da sua Science du Droit Positif, que é, na íntegra, 
a seguinte : 

"Em matéria de impostos, o princípio supre-
mo é que a contribuição seja proporcionada com as 
faculdades de cada um ; princípio que os governos ze-
losos da justiça se esforçam por aplicar, infelizmente, 
mediante os processos mais empíricos e desajeitados. 
Não é o imposto, portanto, proporcionado com as van-
tagens que, fora do Bem comum, cada um retira da 
sociedade. Uma tal concepção deitaria por terra a no-
ção do bem geral, nó da organização social. Sendo o 
Bem comum o bem do indivíduo, êste, contribuindo 
para isso, segundo a ordem e o juizo Principe, traba-
lha para o seu próprio bem, mesmo que a aplicação 
imediata da sua contribuição se veja feita a um obje-
to vazio de proveito direto para si, pois que, se fôsse 
permitido a quem quer que seja não contribuir senão 
para as coisas de que tira proveito diretamente, é cla-
ro que a sociedade política seria impossível : sem Bem 
comum, pois, não há bem do indivíduo social". 



Aí temos, nessa síntese lapidar, toda a teo-
ria do imposto. 

Dominando a obrigação de contribuir para 
que o Estado ocorra ás despesas coletivas, paira a 
noção do Bem comum, que é o bem do indivíduo, no 
sentido de quinhão comum acrescentado ao que consti-
tue o bem particular de cada membro do corpo so-
cial. Esse Bem comum, razão suprema de todos os 
atos de colaboração, exigidos do homem como ser so-
cial, fica absolutamente fora de qualquer comensurabí-
lidade com os mesmos atos. 

Depois, temos, como conseqüência da ação . 
do Estado, na aplicação dos proventos fiscais, colhi-
dos por fôrça do direito que lhe advem daquela razão 
suprema, daquele Bem comum cuja realização lhe com-
pete, — temos as vantagens que o contribuinte pode 
ter, diretamente, fora do Bem comum. Várias e incer-
tas, essas vantagens, que não são o fundamento da 
obrigação de contribuir, não poderiam também jamais 
constituir a base para a distribuição dos encargos fis-
cais. 

Descendo ainda, vamos encontrar, na sua ma-
terialidade, de um lado, o vulto das despesas do Esta-
do, reduzido ás cifras do orçamento, e, do outro la-
do, o corpo social, a cujos membros cabe a obrigação 
de dar ao Estado a maior parte dos recursos necessá-
rios á satisfação daquelas despesas. Salta aos olhos, 
nesse confronto, que a contribuição dos membros da 



sociedade há de ser o resultado da comensurabilida-
de, agora possível, entre os bens materiais dos indi-
víduos e aquilo que o Estado materialmente reclama. 
Mas a desiguldade dos homens, dêsse como de outros 
pontos de vista, não permite que se divida o total 
das despezas pelo número dos contribuintes. Preciso 
se torna fazer a distribuição dos encargos na propor-
ção da fôrça patrimonial de cada um, na proporção 
da sua capacidade contribuitiva. (1) 

8, — Sem entrar na apreciação dos meios 
empregados pelo Estado para atingir essa proporcio-
nalidade, porque ta) apreciação nos afastaria do fim 
que temos em vista e porque ampliaria demasiada-
mente esta dissertação, fôrça é que rendamos a ho-
menagem do nosso respeito ás gerações de cientistas 
que têm dado o melhor do seu esforço ao estudo da-
queles meios, hoje por toda parte empregados, para 
uma aproximada justiça na repartição dos impostos, 
meios esses que êles são os primeiros a reconhecer 
imperfeitos, "empíricos e desajeitados", como diz De-
froidmont. E' assim que Colson considera a translação 
do peso de muitos impostos de um para outro indiví-
duo e a difusão de alguns em toda a massa da nação 
como um consolo á imperfeição evidentissima da re-

n ) Nitti, Op. cit., vol. 1 p. 332. 



partição inicial (1). E Nitti, depois de dizer que, por 
mais cuidados que sejam, cometem os impostos sem-
pre grandes injustiças, acrescenta : «O problema não é 
abolir as injustiças, mas ter sempre em mira a justiça, 
mesmo que não seja possível atingi-la inteiramente".(2) 

9. — Fixados êsses princípios, relativamente 
ao verdadeiro fundamento do imposto, mais profunda-
mente ressaltará a verdade que êles encerram, se fi" 
zermos o ligeiro exame de certas concepções que per-
deram de vista êsse fundamento. 

O próprio Adam Smith, na sua primeira máxi-
ma, chamada da igualdade, que Stourm prefere de-
nominar da justiço, faz a comparação, condenada por 
Colson e outros, do imposto com a participação nos 
gastos gerais da administração de negócios comuns, 
para acrescentar que todos "são obrigados a contri-
buir para êsses gastos, na proporção úo interesse 
que respetivamente têm nesse dominio". Ora, se 
tomarmos essas palavras em face da noção do Bem 
comum, como estabeleceremos essa proporção, uma vez 
que o Bem comum é aplicável a cada indivíduo, sem 
avaliação particular possível, como acréscimo ao que 
constitue o seu bem individual? Admitindo que aquele 

(1) Op. cit., vol. CiL, p. 283. 
(2) Op cit., vol. cit , p. 333, nota 1. 



interesse do contribuinte seja representado pelas van-
tagens que, fora do Bem comum, pode auferir da apli-
cação dos impostos feita pelo Estado, aplicação que 
pode, em alguns casos, beneficiar diretamente determi-
nado contribuinte, — a própria incerteza dêsse bene-
fício direto, aliada á falta de correspondência constan-
te entre a sua contribuição e o benefício, mostra que 
não é possível adotar êsse critério para a conceitua-
ção do imposto e a sua distribuição equitativa. Há, 
portanto, evidente confusão, produzida pelo fato de 
ficar relegado o verdadeiro fundamento do imposto. 

Foi a verificação dessa verdade que levou 
os economistas alemães, como observa Nitti (1), a dar 
para base do imposto, não um critério de utilidade, 
mas o dever dos cidadãos, ' contribuindo para a ma-
nutenção da vida social, sem nenhuma consideração 
relativa á utilidade direta dos serviços públicos obti-
dos pelos contribuintes". 

Assim, é incontestàvelmente verdadeira a afir-
mação de que qualquer cogitação relativa ao funda-
mento do imposto, como base para sua distribuição 
equitativa, viria "derruir a noção do bem geral, nó da 
organização social". 

10. — Mas, se é importante a determinação 
do fundamento do imposto, para afastar os inconve-

(1) Op. cit., vol. cit., p. 322, nota 1. 



nientes que decorrem da proporcionalidade que se quei-
ra voltar para êsse fundamento, não menor importân-
cia tem essa determinação no que concerne á perfei-
ção da vida em sociedade. Podemos afirmar, sem re-
ceio de êrro, que tanto mais perfeita será a solidarie-
dade dos indivíduos, quanto mais nítida a consciência 
do encargo por parte do contribuinte. 

Abandonando a apreciação da importância 
dessa consciência para conhecer a aplicação dos pro-
ventos fiscais, o que, segundo De Viti de Marco, ci-
tado pelo Professor Renzo Fubini (1), tem alta impor-
tância para o estudo da translação de impostos, como 
na hipótese, figurada pelo mesmo Fubini, de convir ao 
contribuinte conhecer a aplicação dos proventos fis-
cais, quando o Estado, com determinada tributação, 
modifica a configuração dos mercados, — abandonan-
do essa apreciação, dizíamos, queremos assinalar que 
a consciência do pagamento do imposto é importante, 
de modo geral, justamente para que os membros da 
sociedade sintam o nexo da solidariedade que os pren-
de e tenham a visão do destino comum. 

Não confundimos, como é bem de ver, cons-
ciência do encargo e conhecimento da aplicação dos 
proventos do Estado. Esta terá, não o negamos, sua 
vantagem, em determinados casos, consoante a lição 
daquelles financistas italianos. A simples consciência 

(1 ) Lezioni di Scienze delle Finanze, 1934, pgs. 92 e 100 e segs. 



da contribuição, porém, sem atenção ao emprêgo que 
o Estado possa fazer do imposto que se paga, tem, a 
nosso ver, levado em conta o fundamento último do 
imposto, a incontrastável vantagem de fazer com que 
os indivíduos, na vasta esfera de cooperação para que 
o Estado realize o Bem comum, se sintam úteis e me-
çam as suas responsabilidades. 

Carlos Gide, no seu Curso de Economia 
Política (1), não julga bom que uma contribuição seja 
inconsciente, mas explica que "é mesmo indispensável 
que cada cidadão, num país livre, sinta diretamente, e 
de modo que não possa ignorá-los, os reflexos e con-
seqüências de cada despesa feita pelo Estado, isto é, 
pelos representantes que nomeou : é o meio melhor de 
fazer a sua educação política". Faz essas ponderações 
para mostrar que, mesmo do ponto de vista moral, o 
caráter pessoal e desagradável do imposto direto de-
ve antes ser considerado como superioridade, "con-
tanto que ninguém fique isento". E afirma ainda, na 
segunda passagem indicada, que o argumento segundo 
o qual os proletários pagam suficientemente, sob a for-
ma de impostos de consumo, não deve prevalecer, 
porque "como já notamos — diz — as contribuições 
que pagamos sem delas nos apercebermos não consti-
tuem uma sanção efetiva e uma suficiente responsabi-
lidade". 

(1) Vol. 2.0, pgs. 426 e 430. 



Como estamos vendo, Gide tem principalmen-
te em vista a educação dos individuos, para efeito da 
fiscalização que possam fazer dos atos dos seus re-
presentantes, transitorios detentores da autoridade. Ou 
encara o imposto como sanção, que deseja se torne 
efetiva. 

Entretanto, a consciência do encargo é muito 
mais importante para fazer sentir aquela "suficiente 
responsabilidade" e, subindo muito mais alto, para fa-
zer sentir a grandeza da obra comum, cuja realização, 
mesmo na esfera moral, depende de colher o Estado 
os recursos materiais representados, nas condições 
atuais da civilização, principalmente pelo imposto. 

11. — E' interessante verificar, no rumo das 
considerações que vimos fazendo, o alcance do estudo 
dos chamados efeitos econômicos do imposto, com o 
fim de fixar o imposto naqueles que ficam debaixo da 
percussão legal. 

Êsse vasto e complexo problema, que é, no 
dizer de Nitti, o mais importante assunto de toda a 
disciplina financeira (1), oferece ao estudioso o empol-
gante espetáculo da luta dos técnicos para manter, por 
uma parte, o mais perfeito equilíbrio no campo da eco-
nomia geral, e, por outra parte, para assegurar a equi-
tativa distribuição dos onus fiscais. 

(1) Op. cit., vol. cit., p. 322, nota 1 . 



Mas, sem levar em conta a evasão ilegítima, 
que é exatamente a negação do princípio da coopera-
ção para o Bem comum, porque, por meio dela, o 
contribuinte, plenamente consciente da obrigação que 
lhe toca, se subtraí ao dever de prestar ao Estado o 
auxílio que as leis lhe impõem, e sem levar em con-
ta, igualmente, a evasão legítima, pela qual o contri-
buinte, também consciente, se priva, por exemplo, do 
uso de uma coisa ou da prática de um ato, escapan-
do á incidência, — têm os outros efeitos do imposto, 
dos quais o principal é a translação, a nefasta e, in-
felizmente. inevitável conseqüência de concorrer para 
que os indivíduos, embora suportando o peso dos en-
cargos fiscais, fiquem alheios á tributação, pelo fato 
de lhes ser esta, via de regra, indiretamente transmiti-
da! por outros. 

De forma que o estudo do árduo problema 
da repercussão do imposto, pode ser tomado, do nos-
so ponto de vista relativo ao seu fundamento, como 
um dos de mais alta relevância também pelo seu as-
pecto puramente sociológico. 

As formas de imposição que menos favore-
çam a transferência do imposto, quer porque sejam 
diretos, quer porque sejam leves e suportáveis, quer 
porque sejam gerais (Nitti), serão as mais perfeitas, não 
apenas por assegurarem o princípio da igualdade dos 
homens em comunhão, mas também porque manterão 
os membros d o corpo social na plena consciência 



da sua colaboração para a marcha da sociedade em 
demanda da realização do seu fim. 

Estamos longe, infelizmente, de atingir o ideal 
nesse terreno, porque ainda hoje são verdadeiras as 
palavras com que E. Fournier de Flaix (1) encerra o 
seu estudo sôbre o "o paralelismo entre os fatos so-
ciais e as teorias fiscais" : "mais de metade da espé-
cie humana, talvez dois terços, suportam o imposto 
sem saber por que e sem serem ainda admitidos a 
queixar-se, nem a examinar êsse fato, nem a modifi-
cá-lo". Frisemos que o "sem saber por que" é que 
tem a mais dolorosa significação para a perfeição do 
nexo social. 

Como para a equidade na repartição, diga. 
mos com Colson que a inevitável translação de mui-
tos impostos de um para outro cidadão e a difusão de 
alguns em toda a massa da nação, não devem consti-
tuir motivo para nos desinteressarmos . . . da maior 
perfeição no que respeita ao ideal de contribuir cada 
um, pessoal e conscientemente, para prover o Estado 
dos meios que a realização do Bem comum reclama. 
A perfeição, aqui como em tudo que é humano, não 
está em ser propriamente perfeito, mas em tender pa-
ra a perfeição com toda a alma. 

(1) Art. sôbre a incidência dos impostos, no Diet. d'Econ. Pol. de 
L. Say, p. 55. 



12, — Ficamos, assim, a infinita distância dos 
que consideram o imposto um fenómeno indiferente. 
Stourm lhes resume a idéia nestas palavras: "O di-
nheiro tomado do bolso de um vai para o bolso de 
outro ; o fornecedor ganha exatamente o que perde o 
contribuinte: persiste, pois, o equilíbrio na sociedade, 
nada ficando modificado pelo fato do imposto'". (1) 

Tal doutrina, refutada com duas penadas pe-
lo citado financista, levaria ao absurdo de justificar 
a indiferença do Estado em face dos efeitos reais ou 
possíveis dos impostos novamente criados, porque au-
torizaria este raciocínio simplista : desde que a arreca-
dação corresponda á previsão fiscal, pouco importa 
que o equilíbrio se rompa por motivo do imposto. 

Não. O Estado tem o dever de procurar 
um sistema de impostos que vise a distribuir equitati-
vamente os encargos, mas a complexidade das rela-
ções sociais, os inúmeros fatores de ação e reação na 
vida económica, as imperfeições da natureza humana, 
— tudo leva ás deslocações da incidência, por vários 
modos. Explicados êsses fenómenos como se queira: 
como tendência natural á dispersão do encargo, como 
tendência niveladora ou como o que quer que seja, — 
o que importa é que o fim próximo do imposto, uni-
camente explicado pelo seu fundamento último, fica 
completamente desvirtuado, se encararmos o sujeito da 
obrigação, o contribuinte. 

(1) Diet. d'Econ. Pol. de L. Say, art- cit., p. 10. 



13. — Passando a outras considerações, pa-
ra fixarmos as linhas mais gerais da teoria do imposto, 
a partir da determinação exata do seu fundamento úl-
timo, é de grande interesse aludirmos a uma espécie 
de impostos que tem merecido a condenação de mui-
tos. Queremos fazer alusão aos chamados impostos 
económicos e aos de outros fins especiais: imposto 
proibitivo ou limitativo, imposto produtivo, imposto 
protetor, imposto moralizador. "A maior parte dos es-
critores, esclarece Nitti (1), acha que é contrário aos fins 
e ás tendências da ciência das finanças o esforçar-sè o 
Estado por ter, mediante os impostos, uma ação sôbre 
a distribuição da riqueza; ou impedir e limitar certas 
formas de produção e de trocas". 

Stourm, no artigo do Dicionário de Econo-
mia Poliiica de L. Say que acabamos de citar, con-
dena tais impostos de maneira absoluta: "Ele (o im-
posto) não poderia, pois, sem se tornar um monstruo-
so abuso, ser desviado da sua única destinação legi-
tima-a de prover ás despesas públicas". 

Colson não vai tão longe. Fazendo questão 
de manter o imposto dentro da sua finalidade imedia-
ta e precipua, que é a provisão de fundos para que 
o Estado atenda ás necessidades coletivas, concede, 
entretanto, em casos excepcionais, que sejam criados 

(1) Op. cit., vol. cit., p. 322, nota 1. 



impostos com outro objetivo. Considera-os "um mal 
necessário e não um bem" (!)• 

Nitti (2) se curva á realidade dos fatos: "se 
bem que não se possa admitir teoricamente que os 
fins do imposto devam ser económicos, proibitivos e 
liminativos, não se pode negar que assim é, e não se 
pode deixar de atribuir aos fatos a importância que 
têm'. 

Efetivamente, negar a legitimidade da inter-
ferência do Estado, modernamente, para modificar cer-
tas condições da existência coletiva, por meio de im-
postos, é ficar completamente alheio á realidade con-
creta da vida. O Estado, por fôrça da sua função de 
realizador das aspirações coletivas, para efetivação do 
Bem comum, há de necessáriamente lançar mão de to-
dos os meios ao seu alcance para conseguir o seu 
objetivo. E um dêsses meios, embora de perigoso ma-
nejo e só aplicável em circunstâncias especialissimas, 
com cautelas infinitas, é o imposto. 

Acêrca da função do Estado, nas condições 
atuais da civilização, tem o Prof. Renzo Fubini, no 
cap. II da Parte I da sua citada obra, páginas de pro-
fundo alcance. Não há dúvida, pois, sôbre a legitimi-
dade dos impostos que, não visando precipuamente á 
alimentação do tesouro público, sejam criados para 

(1 ) Op. cit, vol. cit., p. 244. 
(2) Op. cit., vol. cit., p. 325. 



conseguir outro escopo, pelo que poderiam ser cha-
mados, de modo geral, impostos de intervenção. 

Mas tais impostos, não há negar, escapam á 
definição do imposto, como parte da riqueza com que 
os membros da sociedade concorrem para integrar o 
capital destinado a pagar as despesas do Estado, ten-
do em vista únicamente o Bem comum. Aqui, a im-
posição tem por fim exigir de cada componente da 
sociedade uma parcela para a constituição de grande 
parte da receita. Nos impostos de outra finalidade, nos 
impostos de intervenção, o fim principal é obter *o 
efeito que ditou a sua criação, embora isso produza, 
secundáriamente, proventos para o Estado. 

Num e noutro caso, o contribuinte, com o 
pagamento do imposto, fornece ao Estado recursos fi-
nanceiros, que serão empregados em benefício da co-
letividade. Da parte do contribuinte, há sempre a obri-
gação de fornecer meios ao Estado. Da parte dêste, 
nos impostos de intervenção, á vantagem da perce-
pção de meios é acrescentada outra finalidade, que 
escapa á definição. 

Explicando-nos melhor: o Estado, com os im-
postos normais, colhe recursos para que possa reali-
zar o Bem comum, ocorrendo ás despesas oriundas da 
sua alta função ; com os impostos de intervenção, em-
bora o seu produto possa entrar para os cofres pú-
blicos para ser depois aplicado indistintamente, como 
o produto dos impostos normais, — já na própria per-



cussão vai o Estado tentar a realização do Bem co-
mum, porque êsses impostos de intervenção visam a 
modificar, diretamente, certas condições da vida cole-
tiva. Por exemplo : um imposto sôbre as bebidas al-
coólicas, tendente a restringir o consumo exagerado 
desse produto nocivo, traz em si, no próprio ato da 
imposição, o escopo de melhorar as condições físicas 
e morais da sociedade. Justificável, como arma de de-
fesa coletiva, êsse imposto não se enquadra na defini-
ção, porque ao contribuinte, de fato ou de direito, não 
se vem pedir apenas o concurso, a que a vida em so-
ciedade o obriga, para que o Estado possa pagar as 
suas despesas : tem-se em mira uma proibição, a res-
trição dos efeitos de um flagelo social. 

Os impostos de intervenção, por conseguinte, 
constituem um caso á parte, por isso que não têm por 
fim exclusivamente o provimento de fundos para que 
o Estado pague as despesas oriundas da sua função. 

14. — E' tempo de tirarmos as conclusões 
do rápido estudo que acabamos de fazer, como linhas 
gerais da teoria do imposto, em face da determinação 
precisa do seu fundamento último : 

a) O fundamento último do imposto é 
o Bem comum, cuja realização é a 
razão de ser da sociedade. O seu 
fundamento próximo é a necessida-
de de fornecer ao Estado os recur-
sos materiais para aquela realização. 



b) O imposto e o Bem comum são in-
comensuráveis, como também não 
há comensurabilidade entre êle e as 
vantagens que o indivíduo, fora do 
Bem comum, possa receber direta-
mente da aplicação dos proventos 
fiscais, não podendo ser pago para 
obtenção dessas vantagens particu-
lares, possíveis, mas incertas. 

c) A proporcionalidade do imposto tem 
de ser buscada, por isso, do lado 
do contribuinte, levada em conta 
apenas a sua capacidade contribuitiva. 

d) O conhecimento da aplicação dos 
proventos fiscais, embora possa ter, 
na prática, em determinados casos, 
vantagens para ditar as diretrizes da 
economia particular, não tem influ-
ência sôbre a obrigação de pagar o 
imposto. 

e) A consciência dos encargos fiscais é 
elemento precioso para a perfeição 
da vida social, motivo pelo qual o 
imposto será tanto mais perfeito quan-
to maior fôr a consciência que dêle 
tiver o contribuinte. 

f) Como conseqüência disso, sem falar 
dos outros efeitos da tributação, o 



imposto será tanto mais perfeito quan-
to menor fôr a possibilidade de pas-
sar da pessoa do contribuinte de jure. 

g) Nos impostos de intervenção, o fun-
damento próximo é a necessidade de 
modificar as condições da vida co-
letiva, embora isso se dê por meio 
da tributação, cujo produto entra 
para os cofres públicos, para ter o 
destino dos tributos normais. Consti-
tuem êles um caso á parte no sis-
tema geral. O seu fundamento últi-
mo, quer no que respeita á intenção 
imediata do Estado, quer no que se 
relaciona com o destino dos proven-, 
tos, é sempre o Bem comum. 
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