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Falo nestas poucas linhas a respeito 
da Constituição de uma Sociedade 
Aberta idealizada pelos filósofos do 
constitucionalismo representativo, 
princípio de governo que presumimos 
adotar no Brasil desde a Independência. 
Ela foi imaginada para ser um conjunto 
permanente de normas de organização 
de um sistema de governo, que não só 
alocasse os diferentes poderes mas que 
também obrigatoriamente limitasse es
ses mesmos poderes à esfera que lhes é 
própria. Assim concebida, a Constitui
ção não conteria os pormenores de um 
sistema tributário. Este seria estabele
cido por lei e não na Constituição. 

Se a Constituição da sociedade aberta 
é um estatuto bem ordenado relativo à 
distribuição e à limitação dos poderes 
governamentais, ela não pode ser con
fundida com uma lei, no sentido estrito 
do Estado de Direito, pois não é uma 
norma de conduta mas sim uma norma 
de organização de um determinado 
sistema de governo. Há, entretanto, 
muita confusão a respeito dessa impor
tante diferença, pois muitos especialis
tas do chamado 'direito constitucional' 
consideram a Constituição a mais 
elevada espécie de lei (chamam-na de 
Lei Ma^a), à qual dedicam uma 
reverência maior que a qualquer outra 
parte do Direito. Embora o Direito 
Comütucional não seja Direita no mes
mo sentido em que é classificado' o 
Direito Privado, é primordial que uma 
Constituição defina os atributos formais 
que uma lei deve possuir para ser 
válida. Essa definição, entretanto, não 
seria em si uma lei, mas apenas uma 

certa "norma de identificação" contida 
na Constituição para servir de baliza
mento para o Legislativo na elaboração 
de novas leis e para que um Tribunal 
Constitucional possa verificar se os atos 
do Legislativo possuem ou não as 
propriedades caracterizadoras da ver
dadeira lei. Somente seriam reconheci
das como leis aquelas normas que 
possuíssem os atributos de ser 'normas 
gerais de conduta justa, iguais para 
todos e aplicáveis a número indetermi
nado de casos futuros, abstraídas, 
portanto, de quaisquer circunstâncias 
específicas de tempo e de lugar e 
referindo-se apenas a condições que 
possam ocorrer em qualquer lugar ou a 
qualquer tempo'. 

Sob os títulos de 'justiça social', de 
'redistribuiçâo de renda' e com outros 

slogans de fácil consumo popular, os 
ideais do governo da Lei foram esqueci-
d<^, tentando-se legitimar e fazendo-se 
passar como 'lei' tudo aquilo que for 
aprovado pelos chamados representan
tes da maioria do povo, não importando 

' se essas disposições são discricionárias 
ou discriminatórias. As mais graves 
transgressões ao princípio de que a lei 
deve ser igual para todos ocorrem no 
sistema tributário. 

Ê aceito por todos que os cidadãos 
devem contribuir com impostos para 
que os governos disponham de recursos 
financeiros para realizar suas funções. 
A idéia do imposto sobre rendimentos, 
por exemplo, é bastante antiga, tendo 
inclusive sido discutida por muitas dos 
liberais clássicos dos séculos XVIII e 
XIX. Estes homens, no entanto, fala
vam de uma taxação 'proporcional' e 
não de impostos 'progressivos'. Eles 
também imaginavam a tributação como 

um meio 'equitativo' para levantar 
receitas governamentais e não como um 
artifício para a redistribuiçâo de renda, 
Quando, como ocorre no caso da 
progressividade dos tributos, o 'princí
pio' adotado nada mais é que um 
convite à discriminação e, o que é pior, 
um convite para que a maioria eventual 
numa assembléia de representantes 
discrimine contra uma dada minoria, o 
pretenso princípio de justiça transfor
ma-se no pretexto para a pura arbitra
riedade. 

O que é necessário para resolver esse 
problema de equidade e justiça no 
sistema tributário é uma regra baliza-
dora na lei que não admita a imposição, 
sobre uma minoria, de qualquer carga 
que a maioria decida aplicar. A maio
ria, simplesmente por ser maioria, não 
poderá jamais ter condições de aplicar 
a uma minoria uma norma que não se 
aplique a ela mesma sem infringir um 
princípio muito mais fundamental que o 
da própria democracia, que é o princí
pio da isonomia do verdadeiro Estado 
de Direito. Se se pretende conseguir um 
sistema de taxação que seja razoável, é 
preciso que todos aceitem, como ques
tão de princípio, que a maioria, que 
determina qual deve ser o valor total da 
taxação, deve também estar disposta a 
suportá-la em seu valor máximo. E essa 
mesma maioria poderá decidir suportar 
uma carga adicional para poder conce
der, sob a forma de tributação propor
cionalmente menor, algum alívio a uma 
minoria economicamente débil. 

Nenhuma regra válida, entretanto, 
poderá ser estabelecida sem levar em 
conta os efeitos da taxação indireta. 
Todos sabem — embora não exista 
qualquer estudo isento e preciso sobre o 

assunto — que há a tendência de muitos 
impostos indiretos colocarem uma car
ga proporcionalmente maior nas rendas 
menores. Este é o único argumento 
válido a favor da idéia da progressão 
nos impostos individuais, especifica
mente no imposto sobre a renda. A 
regra geral equitativa que se procura 
certamente admitiria um determinado 
nível de gradução para compensar os 
efeitos da taxação indireta. Essa pro
gressão se aplicaria, entretanto, a 
apenas certos impostos individuais co
mo parte de uma dada estrutura fiscal 
de base taxativa proporcional, e não 
poderia ser estendida sob nenhuma 
justificativa ao sistema tributário como 
um todo. 

A aplicação de uma regra geral que 
conduz à tributação geral igualmente 
proporcional para todos (exceto àquela 
minoria efetivamente mais carente) faz 
com que a maioria dos cidadãos perma
neça sempre atenta aos planos de ação 
e às características de funcionamento, 
eficiência e expansão da máquina 
governamental, pois estes cidadãos 
dependerão de orçamentos que terão de 
ser obrigatoriamente precedidos por 
uma avaliação daquela porcentagem da 
renda nacional que o governo propõe 
arrecadar na forma de impostos. Ê 
difícil conceber um sistema de controle 
não só dos gastos públicos mas também 
de toda a maquina estatal, por parte dos 
cidadãos, que seja mais eficaz, mais 
saudável e mais verdadeiramente de
mocrático e justo que este se baseia 
numa taxa de tributação igual para 
todos. 
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