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RESUMO: A princípio da capacidade contributiva, a despeito de sua corriqueira 
interpretação no contexto das típicas limitações ao poder tributário, pode ser 
investigado a partir da racionalidade, ou não, do processo legislativo por meio 
do qual é ele realizado. Pretende-se, neste contexto, avaliar o dever legislativo 
de graduar os tributos conforme a capacidade contributiva e de justificar, 
racionalmente, os casos em que isto seja impossível, afastando-se, desta 
forma, o solipsismo legislativo e justificação por argumentos de autoridade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O princípio do da capacidade contributiva é enunciado através da Constituição 

da República Federativa do Brasil (CRFB), especificamente no seu artigo 145, 

§1º, nos termos do qual: 

Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte.

2
 

No contexto da doutrina tributária brasileira, o estudo desta vedação imposta 

aos entes federativos tem sido realizado a partir de sua inserção no contexto 

das limitações constitucionais ao poder de tributar, sendo certo que diversos 

autores já se ocuparam de propor conceito para o princípio. 
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Com efeito, descartada a possibilidade da homenagem constitucional a valores 

metafísicos, parece que, se o constituinte direcionou ao legislador de base uma 

orientação expressa ao seu poder de legislar, é certo que tal atitude se deve ao 

fato de que a inexistência de tal diretriz implicaria na violação do patrimônio 

jurídico do promotor da potência constituinte 3  e destinatário da CRFB, o 

cidadão. 

Nestes termos, na medida em que se revela como uma prerrogativa do cidadão 

e um consectário lógico dos direitos fundamentais à propriedade e à isonomia, 

quando avaliados à luz dos postulados do legislador racional, da 

proporcionalidade e da razoabilidade, parece possível analisar o chamado 

princípio da capacidade contributiva também a partir da perspectiva da 

racionalidade de seu cumprimento por parte do legislador infraconstitucional 

Sendo assim, pretende-se, através deste estudo, propor a análise desta 

clássica limitação ao poder de tributar a partir da legitimidade lógica do seu 

cumprimento por parte do legislador ordinário. 

Para isso, será investigado o processo de cumprimento do princípio pelo 

legislador, quando da definição dos elementos da regra matriz de incidência 

tributária4 para, então, ser analisada a questão da possibilidade de apreensão 

da realidade e da construção racional das proposições legislativas conforme a 

capacidade contributiva. 

Vale ressaltar, em arremate, que não se pretende romper com a doutrina 

clássica que analisa a tributação equânime a partir de sua característica de 

limitação ao poder tributário, e sim propor uma nova perspectiva de estudo com 

o objetivo de enriquecer a compreensão da matéria, razão pela qual o presente 

estudo é, em essência, um trabalho heurístico 

 

2. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E PROCESSO DE REALIZAÇÃO 

                                              
3  Rigorosamente, por ser potência o poder constituinte é o denominado fundacional ou 
originário porque ou inaugura uma ordem constitucional ou instaura uma ordem completamente 
nova ao acionar a sua eficácia atual (BRITO, 1993, p. 71) 
4
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A ideia de que, a cada um, deve se dado o que lhe cabe, a par de ser objeto de 

discussões seculares, tendo sido mencionada por Ulpiano através do famoso 

enunciado suum cuique tribuere, é um verdadeiro lugar comum nas diversas e, 

por vezes conflitantes proposições das teorias da justiça5. 

No campo dos tributos, a ideia de dar a cada um o tratamento que lhe cabe 

adquiriu maior grau de importância à medida em que a ideia da existência de 

direitos subjetivos inerentes ao ser humano foi alçada, gradativamente, à 

posição de verdade autoevidente, assim como de consenso no contexto de uma 

sociedade harmônica e civilizada. 

Não seria exagero, nestes termos, afirmar que, do reconhecimento da 

existência de direitos subjetivos fundamentais, seguiu-se o reconhecimento, no 

contexto tributário, da existência de um valor objetivo segundo o qual deve o 

Estado atribuir a cada indivíduo o encargo tributário que seja ele capaz de 

suportar e, noutro giro, de que existe um direito subjetivo a não ser tributado 

além da sua capacidade de contribuir. 

Entretanto, tal como ocorre com as demais ideias que propõem a existência de 

valores objetivos e de prerrogativas inerentes à humanidade e à cidadania, é 

também lugar comum a constatação de que a efetividade prática da ideia da 

tributação conforme a capacidade contributiva e do consequente direito 

subjetivo que dela decorre, depende da existência de instrumentos capazes de 

lhe conferir efetividade, promovendo a sua fruição por parte dos destinatários e 

coibindo as condutas que lhes sejam contrárias. 

Para cumprir tais objetivos, tal como ocorre em outros países, o Brasil adotou a 

utilização de dois instrumentos básicos: a enunciação, através de um dispositivo 

constitucional, da ideia de tributação conforme a capacidade e a consequente 

submissão do seu cumprimento à verificação dos órgãos dotados da jurisdição 

constitucional. 
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De certa forma, a enunciação normativa desta ideia não é nenhuma novidade, 

pois, conforme leciona Norberto Bobbio, em sua Teoria da Norma Jurídica6, “a 

experiência jurídica é uma experiência normativa”, a “Nossa vida desenvolve-se 

em um mundo de normas” e “Acreditamos ser livres, mas na verdade estamos 

envoltos numa densa rede de regras de conduta, que desde o nascimento até a 

morte dirigem as nossas ações nesta ou naquela direção”7. 

O “mundo de normas”8 é a expressão perfeita da utilização do direito como 

instrumento de uma tecnologia de enunciação de prerrogativas, de resolução de 

conflitos 9 , assim como de estabilização das relações sociais através da 

utilização de regras de conduta, que permeiam ininterruptamente a vida dos 

indivíduos componentes da sociedade e o Estado que deve lhes servir. 

Ainda que, nas discussões do direito constitucional moderno, ao menos no 

Brasil, já se identifique algum consenso no que se refere à adoção dos 

paradigmas do pós-positivismo, não se pode afirmar que, do ocaso do 

positivismo jurídico, seguiu o ocaso da norma jurídica. Ao revés, o pensamento 

pós-positivista, antes de rechaçar a técnica normativa, pretendeu inserir critérios 

valorativos neste mundo de normas. 

Com efeito, as normas encontram-se de tal modo e há tanto tempo incrustadas 

nas diversas relações da dinâmica social que passamos a não mais perceber a 

magnitude de sua influência, ignorando, por vezes, o fato de que são 

exatamente estas normas os elementos que qualificam as relações de que 

fazemos parte e nos conferem ou garantem prerrogativas. 

Neste contexto, é possível afirmar que as prerrogativas centrais e os valores 

dirigentes da sociedade brasileira são institucionalizados através da enunciação 

normativa, sejam eles de natureza penal, trabalhista, civil ou, no que mais nos 

interessa neste estudo, tributária, tal como ocorre com o chamado princípio da 

capacidade contributiva, enunciado através do artigo 145, §1º, da CRFB. 

                                              
6
 BOBBIO, 2008, primeira parte. 

7
Ibidem, p.3. 

8
Ibidem, p.3. 
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Na esteira do pensamento pós-positivista, sobretudo no que se refere à ideia de 

institucionalização de instrumentos de inserção axiológica no discurso jurídico, 

utiliza-se a CRFB de uma cláusula geral10, ou seja, de um enunciado de cunho 

principiológico para, estabelecendo um mandado de otimização ou, sob outra 

perspectiva, um estado de coisas a ser promovido11, conferir normatividade à 

ideia de tributação conforme a capacidade contributiva, delegando, na medida 

em que utiliza o semanticamente aberto 12  termo sempre que possível, ao 

legislador ordinário, com os seus valores e experiências, a responsabilidade de 

identificar quando o mencionado princípio terá ou não aplicação, racionalizando, 

assim o seu próprio conceito13. 

Assim sendo, no caso do princípio da capacidade contributiva, limitou-se o 

constituinte a conferir proteção a instituto jurídico cujo universo material de 

aplicação é, a priori, indeterminado, delegando ao legislador ordinário a tarefa 

                                              
10

 “Neste sentido, a técnica legislativa das cláusulas gerais conforma o meio hábil para permitir o 
ingresso no Direito de elementos como valores arquétipos comportamentais, deveres de 
conduta e usos sociais. Com as cláusulas gerais, a formulação da hipótese legal é processada 
mediante o emprego de uma linguagem eivada de significados intencionalmente vagos ou 
ambíguos, geralmente expressos em conceitos jurídicos indeterminados.”. (SOARES, 2010, 
p.106) 
 
11

Parece ser razoável a classificação das normas trazida por Humberto Ávila, segundo a qual 
regras “são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão 
de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, 
sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte e nos princípios que lhe são axiologicamente 
sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual 
dos fatos”, princípios “são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com 
pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma 
avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da 
conduta havida como necessária à sua promoção”  e postulados “são normas imediatamente 
metódicas que estruturam a interpretação e aplicação de princípios e regras mediante a 
exigência, mais ou menos específica de relações entre elementos com base em critérios” 
(ÁVILA, 2009, p. 122). 
12

 ALEXY, (2008, p.69-70). Referindo-se ao artigo 5˚, §3˚, 1, da Constituição Alemã (“[...] a 
ciência, a pesquisa e o ensino são livres...”), afirma que “Ela é semanticamente aberta em razão 
da indeterminação dos termos “ciência”, “pesquisa” e “ensino”. Essa indeterminação pode ser 
enfrentada por meio do estabelecimento de regras semânticas. O Tribunal Constitucional 
Federal cria regras semânticas quando diz”. 
13

 “Não raro, o constituinte confere ao legislador ordinário um amplo poder de conformação, 
permitindo que a lei concretize ou densifique determinada faculdade fundamental.” (MENDES, 
2008, p.298). 
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de determinar e, portanto, de definir o âmbito de proteção14 do mencionado 

princípio. 

É possível afirmar, nestes termos, que, tal como ocorre com as chamados 

direitos fundamentais com âmbito de proteção estritamente normativo e com as 

consequentes normas de direito fundamental15 que os veiculam, a realização do 

princípio da capacidade contributiva passará, necessariamente, pela 

verificação, por parte do legislador, no momento da definição dos aspectos 

estruturais de cada tributo, da possibilidade de gradação do seu encargo 

financeiro à razão da capacidade individual dos destinatários.  

Ainda que seja impossível não reconhecer a magnitude do poder atribuído ao 

legislador pelo texto constitucional, há que se ponderar, noutro giro, que, ao 

menos sob o ponto de vista da racionalidade argumentativa, se sua conclusão 

pela possibilidade ou não de graduar o encargo tributário conforme a 

capacidade contributiva pode não ser, de todo, arbitrária. 

Com efeito, na medida em que se utiliza do termo sempre que possível, está a 

CRFB a determinar que, nas situações ordinárias, deve o princípio ser aplicado, 

enunciando, assim, também uma regra geral inclusiva16 nos termos da qual, não 

concorrendo uma situação extraordinária, deve-se graduar os tributos conforme 

a capacidade contributiva, razão pela qual as situações em que isto não seja 

possível, dada sua condição especial, devem ser comprovadas. 

Portanto, junto com o acentuado poder de identificar se é ou não aplicável o 

princípio da capacidade contributiva, recebe o legislador a carga 

argumentativa17 de justificar sua decisão ao auditório universal18, segundo os 

                                              
14

 “O âmbito de proteção de um direito fundamental, segunda uma posição corrente, que, em 
termos gerias, é possível endossar, abrange os diferentes pressupostos fáticos instituídos pela 
respectiva norma jurídica.” (SARLET, 2009, p.387). 
15

 Conforme leciona Robert Alexy, “normas de direitos fundamentais são aquelas normas que 
são expressas por disposições de direitos fundamentais” (2008, p.65), sendo certo que “Toda 
norma pode ser expressa por um enunciado normativo” (2008, p.56) e, por fim, que “Normas de 
direitos fundamentais são normas. Por isso, o conceito de norma de direito fundamental 
compartilha todos os problemas que dizem respeito ao conceito de norma” (2008, p.56). 
16

 BOBBIO, 2008, p.277. 
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critérios da racionalidade discursiva, ao menos nos casos em que a decisão 

seja pela não aplicabilidade do princípio. 

Sustentar racionalmente a condição extraordinária da situação a ser tributada e, 

portanto, a impossibilidade da gradação conforme a capacidade contributiva 

implica em comprovar o respeito à regra geral inclusiva de que, em situações 

ordinárias, os tributos devem ser graduados conforme a capacidade individual 

e, em última instância, a conformidade com o texto constitucional. 

Com base nisso, há que se concluir que a verificação do desencargo do ônus 

argumentativo imposto ao legislador pelo princípio da capacidade contributiva e, 

portanto, a verificação da racionalidade do discurso legislativo nos casos em 

que se decida pela sua inaplicabilidade, nada mais é do que a verificação da 

conformidade da lei ao texto constitucional. 

Com efeito, não justificar a inexistência de gradação de determinado tributo 

conforme a capacidade contributiva, ou mesmo justificá-la fora dos critérios da 

racionalidade discursiva, nos termos propostos, nada mais é do que estabelecer 

um estado de coisas contrário ao que se determinou através do princípio de que 

se trata e, portanto, violar a constituição.  

 

3. RACIONALIDADE POSSÍVEL E FALSEABILIDADE 

 

Reconhecer, contudo, que definir quando seria possível graduar os tributos 

conforme a capacidade contributiva é uma prerrogativa do legislador 

infraconstitucional, que a exercerá quando da enunciação dos critérios da regra 

matriz de incidência tributária, não resolve o problema acerca da efetividade do 

princípio. 

Longe disso, a proposição implica em um problema filosófico que, por um lado, 

é grave e, por outro, não pode ser tangenciado sem prejuízo da coerência, 

consistindo no seguinte: sendo o conceito sempre que possível essencialmente 

aberto, como poderia o legislador afastar-se do subjetivismo absoluto e, mais 
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ainda, do solipsismo, de forma a construí-lo de forma racional e conceder-lhe a 

eficácia determinada pela CRFB? 

Com efeito, após o desenvolvimento das teorias da linguagem, da comunicação 

e do discurso, a ideia da “transferência” de uma mensagem a partir de um texto 

tornou-se profundamente complexa e problematizada, razão pela qual é 

necessário investigar o problema da relativização do conhecimento e da 

possibilidade da transferência de uma mensagem através de um texto, 

discutidos pela filosofia, buscando uma solução que atenda a necessidade de 

que o legislador construa uma hipótese racional do que seria o sempre que 

possível, se é que o seja. 

Neste intento, nota-se que a prerrogativa de definir, no contexto da legislação 

ordinária, os casos em que a identificação da capacidade contributiva dos 

diversos grupos tributáveis pressupõe, por óbvio, que o legislador seja capaz de 

apreender as condições materiais da realidade a ser regulada, de forma a, 

justamente, regulá-la. 

Assim, para que seja possível afirmar que a decisão do legislador, no sentido de 

graduar ou não os tributos segundo a capacidade contributiva, é racional, é 

fundamental investigar se as premissas fáticas em que se baseia são válidas, 

no sentido de que sejam assim consideradas pelo auditório universal, 

afastando-se, assim, do subjetivismo absoluto. 

O princípio da capacidade contributiva seria, a mais não poder, inócuo, se a 

análise dos casos em que sua aplicação seria possível fosse atribuída ao 

alvedrio absoluto do legislador, à completa revelia dos instrumentos de controle 

previstos pelo sistema, sendo certo, no entanto, que a apreensão destas 

condições materiais e, mais do que isso, o posterior controle da racionalidade 

desta atividade, não é algo simples, muito menos incontroverso. 

A controvérsia, no particular, reside no questionamento: como seria possível 

afirmar que o legislador é capaz de apreender a realidade? 

Por certo, ainda que o legislador disponha de uma miríade de dados estatísticos 

acerca das diversas condições socioeconômicas dos contribuintes, estas 
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condições fogem, em grande medida à sua apreciação empírica pessoal, o que 

resulta no fato de que as premissas fáticas da regulação tributária serão 

essencialmente dedutivas.  

Ocorre que, conforme mencionado, a filosofia tem discutido, de forma muito 

profunda, se o conhecimento acerca de algo por determinado indivíduo e, mais 

ainda, a formulação de posterior hipótese por este indivíduo seja, em qualquer 

medida válida para outro indivíduo. 

Neste sentido, é notável que já em Platão19, a ideia de que a percepção do 

mundo é uma mera ilusão dependente do contexto em que os fatos são 

apresentados, denota, por certo, a poderosa ideia de que o mundo não é da 

forma como o vemos e que, portanto, o que podemos propor acerca dele é 

limitada pela nossa percepção individual. 

Kant20 , por sua vez, propõe que a compreensão de determinada coisa ou 

fenômeno e, portanto, o conhecimento, provém da síntese das evidências 

empíricas que são apresentadas ao sujeito e da intuição a priori deste sujeito, 

razão pela qual, por um lado, a essência desta coisa ou fenômeno é 

incognoscível e, por outro, a compreensão que se tenha deles dependerá 

profundamente do sujeito. 

Diante disso, a apreensão, por parte do legislador, das condições materiais dos 

contribuintes, de forma a constatar as diferentes capacidades contributivas e, a 

razão delas, graduar o impacto econômico dos tributos, está profundamente 

vinculada às suas experiências pessoais e à sua pré-compreensão do mundo, 

motivo pelo qual sustentar a racionalidade das suas proposições, 

exclusivamente com base na atribuição que lhe foi dada pela CRFB, não parece 

possível. 

Ocorre que, por mais que faça parte da sociedade, o legislador, por razões 

óbvias, não conhece todas as diferentes condições econômicas e, 

                                              
19

 PLATÃO, 2010. 
20

 KANT, 2010. 
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consequentemente, a capacidade contributiva individual de cada contribuinte, 

na medida em que estas transcendem a sua experiência pessoal. 

Consequentemente, ainda que se considere que o legislador, no caso, e uma 

figura ideal composta pelo resultado do processo legislativo e que, portanto, a 

experiência de que se trata não e a de um legislador, mas a síntese das 

apreciações empíricas dos legisladores, a definição dos diferentes grupos 

tributáveis e, mais do que isso, dos casos em que a diferenciação segundo 

estes grupos será possível, dependera de um raciocínio logico indutivo. 

Novamente, por mais que o legislador disponha de toda qualidade de dados 

estatísticos acerca dos contribuintes, a alta velocidade da dinâmica social 

econômica, a baixa velocidade relativa do processo legislativo e, sobretudo, o 

fato de que se regula o futuro, implica na conclusão de que a realidade que virá 

a ser regulada não será a mesma sobre a qual se debruçou a análise estatística 

que, eventualmente, lhe tenha servido de base. 

Assim, não há como negar que o legislador, na verdade, não identificará os 

casos em que os eventos tributáveis revelem a riqueza dos participantes e 

graduará o impacto econômico conforme esta análise, mas, na verdade, 

deduzirá quais podem ser estas situações e quais são os grupos que, 

provavelmente, delas farão parte, segundo o seu entendimento do mundo e a 

sua pré-compreensão. 

Esta constatação, por certo, milita contra a racionalidade do processo de 

apreensão da realidade econômica e graduação conforme a capacidade 

contributiva, na medida em que põe em dúvida que as premissas e as 

proposições enunciadas pelo legislador possam ser justificadas com base em 

uma lógica transindividual, fugindo, portanto, do mero subjetivismo. 

A questão se torna ainda mais problemática quando se leva em conta que a 

apreensão da realidade pelo legislador e, mais do que isso, a proposições 

prescritivas que construirá com base nessas apreensões, além de dependerem 

de sua experiência e de sua pré-compreensão, será fundamentalmente 
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orientado pelos seus interesses do sujeito, tal como proposto por Habermas21, 

motivo pelo qual sustentar o mero subjetivismo, no particular, não seria, de 

todo, ilógico. 

É possível, contudo, sustentar que este processo e, por consequência, as 

proposições legislativas que nele se fundam, podem ser racionais, a despeito 

dos relevantes problemas filosóficos que lhe são impostos, desde que se 

reconheça que as proposições e conclusões do legislador são essencialmente 

temporárias e que sejam elas delineadas de forma a que a crítica racional por 

parte do auditório universal seja viável. 

Neste sentido, são relevantes as ideias de Popper 22 , no que se refere a 

falseabilidade das proposições, de modo a que seja possível sustentar a 

hipótese da racionalidade possível do processo de apreensão da realidade 

econômica e graduação conforme a capacidade contributiva. 

Com efeito, a despeito de reconhecer que os exercícios de apreensão da 

realidade e de formulação de hipóteses serão, em alguma medida, arbitrários, 

sustenta Popper que, ainda assim, poderão ser eles dotados de racionalidade, 

na medida em que a objetividade das proposições depende, necessariamente, 

da objetividade de quem as propõe. 

Portanto, não é que, apenas, a objetividade e a liberdade de 
envolvimento com valores (isenção de valores) sejam inalcançáveis na 
prática, pelo cientista individual, porém, mais adequadamente, que a 
objetividade e a liberdade em relação a tais dependências, são valores 
em si mesmos. E, desde que, a liberdade de valores é, ela própria, um 
valor, a exigência incondicional de liberdade em relação a qualquer 
ligação a valores é. paradoxal. Não considero este argumento como 
muito importante; mas deveria ser notado que o paradoxo desaparece, 
totalmente, por sua própria iniciativa, se substituirmos a exigência pela 
liberdade de dependência a todos os valores pela exigência de que 
deveria ser uma das tarefas do criticismo científico, apontar as 
confusões de valores e separar os problemas de valores puramente 
científicos como verdade, relevância, simplicidade, etc, dos problemas 
extra-científicos.

23
  

                                              
21

 “Há um exercício legítimo da razão teórica em vista de uma finalidade prática. O interesse 
puro prático parece, assim, assumir a função de um interesse que orienta o conhecimento.” 
(HABERMAS, 1982. p.224). 
22

 POPPER, 2004. 
23

 POPPER, 2004, p. 25. 
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Para Popper, a racionalidade da hipótese reside na possiblidade de discussão e 

falseamento de suas razões em um momento definido no tempo e no espaço, 

de modo que a eventual validade estas proposições, ou mesmo sua invalidade, 

será sempre temporária. 

a) O método das ciências sociais, como aquele das ciências naturais, 
consiste em experimentar possíveis soluções para certos problemas; 
os problemas com os quais iniciam-se nossas investigações e aqueles 
que surgem durante a investigação. As soluções são propostas e 
criticadas. Se uma solução proposta não está aberta a uma crítica 
pertinente, então é excluída como não científica, embora, talvez, 
apenas temporariamente. b) Se a solução tentada está aberta a 
críticas pertinentes, então tentamos refutá-la; pois toda crítica consiste 
em tentativas de refutação. c) Se uma solução tentada é refutada 
através do nosso criticismo, fazemos outra tentativa. d) Se ela resiste 
à crítica, aceitamo-la temporariamente; e a aceitamos, acima de tudo, 
como digna de ser discutida e criticada mais além. e) Portanto, o 
método da ciência consiste em tentativas experimentais para resolver 
nossos problemas por conjecturas que são controladas por severa 
crítica. É um desenvolvimento crítico consciente do método de "ensaio 
e erro". f) A assim chamada objetividade da ciência repousa na 
objetividade do método crítico. Isto significa, acima de tudo, que 
nenhuma teoria está isenta do ataque da crítica; e, mais ainda, que o 
instrumento principal da crítica lógica —- a contradição lógica — é 
objetivo.

24
 

Ainda que a argumentação de Popper se refira as proposições descritivas, não 

nos parece que não possa ela ser aplicada ao campo das proposições 

prescritivas, pois ainda que estas sejam animadas pela logica deôntica (dever 

ser) e aquelas por uma logica apofântica (ser), diferenciando-se, portanto, sob o 

ponto de vista da linguagem, inexiste diferença estrutural quanto à coerência 

lógica, motivo pelo qual o requisito da falseabilidade deve ser aplicado a ambas.  

Note-se, ademais, que a ideia de falseamento proposta por Popper não chega a 

ser essencialmente refutada por qualquer dos posicionamentos anteriormente 

apresentados, eis que não propõe um critério absoluto de verdade, não propõe 

que a mensagem seja compreendida tal como proposta pelo emissor e não 

nega que os interesses do indivíduo exerçam influência sobre a compreensão e, 

mais ainda, sobre as proposições. 

                                              
24

 POPPER, 2004, p.16. 
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Na verdade, a ideia de falseamento das hipóteses através da crítica racional 

parece razoavelmente adequada a ideia da ação comunicativa de Habermas, a 

despeito da famosa controvérsia entre este e Popper.  

A crítica racional das proposições, por certo, nada mais é do que um processo 

comunicativo, com o objetivo de apreciar uma hipótese, falseando-a ou 

confirmando-a através do consenso acerca da conformidade ou não perante o 

sistema. 

Noutro giro, ainda que se consubstancie em uma forma de legitimação pelo 

processo, o falseamento não é essencialmente refutado por aqueles que, como 

Feyerabend25, criticam a vinculação absoluta a um método pré-definido, ainda 

que aceitem a adoção de algum método, na medida em que o falseamento não 

se dirige ao método que resultou na hipótese, mas na hipótese em si, 

resumindo-se a questionar a coerência e a aplicabilidade do método adotado, 

viabilizando a desconstrução, seja ele qual for. 

Mais do que isso, as ideias de Popper, permitem que as hipóteses se fundem 

em probabilidades, e não apenas em certezas absolutas (se e que isto e 

possível), dado o fato de que, desde que exponha suas razões, de forma a 

permitir a crítica, a proposição será dotada de racionalidade, e desde que 

sobreviva ao falseamento, será coerente, independentemente do método 

adotado pelo propositor. 

Pouco importa, outrossim, que a apreciação das premissas fáticas, pelo 

propositor, seja baseada em sua experiência ou deduções indutivas por ele 

formuladas, pois a racionalidade se baseia na justificação e na falseabilidade, 

sendo certo que tanto as apreciações lógicas quanto as empíricas podem ser 

racionais.  

Este raciocínio guarda coerência, noutro giro, com a ideia de que impossível - 

ou extremamente improvável - que argumentos universalmente válidos possam 

                                              
25

 “A ideia de um método que contenha princípios firmes, imutáveis e absolutamente 
obrigatórios para conduzir os negócios da ciência depara com considerável dificuldade quando 
confrontada com resultados de uma pesquisa histórica. Descobrimos, então, que não há uma 
única regra, ainda que plausível e solidamente fundada na epistemologia que não seja violada 
em algum momento.” (FEYERABEND, 1977, p.37). 
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justificar as prescrições do legislador acerca da capacidade contributiva e, mais 

ainda, descartada a possibilidade de uma concessão constitucional de poder 

absoluto de escolha e, nestes termos, de justificação por meio de argumento de 

autoridade. Torna-se, assim, razoável afirmar que a racionalidade destas 

proposições prescritivas dependerá da possibilidade de crítica racional de seus 

fundamentos pelos órgãos de controle.  

Portanto, ao apreciar o caso concreto e identificar a possibilidade ou não de 

gradação do tributo conforme a capacidade contributiva, assim como ao propor 

esta gradação, deverá o legislador indicar as premissas adotadas e justificar os 

motivos da proposição prescritiva que enunciou, de forma a que estes 

argumentos sejam passíveis de falseamento perante o sistema, através da 

crítica racional. 

Este raciocínio tem especial relevância quando esta se tratar de casos em que, 

tal como o da capacidade contributiva, caiba ao legislador definir o alcance de 

dispositivos constitucionais semanticamente abertos, na medida em que, 

tratando-se de um exercício de adequação do ordenamento aos objetivos 

constitucionais, e não de discricionariedade do legislador, a adequação de suas 

premissas e a validade de suas proposições devem transcender os limites de 

sua apreciação individual. 

Com efeito, não parece que, ao menos sob o ponto de vista lógico e no contexto 

atual da ciência jurídica, este consenso sobre a racionalidade de uma 

proposição possa ser atingido de outra forma, motivo pelo qual, tal como ocorre 

com as descrições, a prescrição, ao que parece, será racional quando suas 

razões sejam suscetíveis de falseamento por quem possa controlar a validade 

em eventuais conflitos. 

Vale ressaltar, em arremate, que, ainda que a racionalidade da proposição 

prescritiva que declara, ou não, a possibilidade de apreensão da capacidade 

contributiva do sujeito passivo e, sendo o caso, enuncia o tributo graduado 

segundo esta capacidade, seja possível, disso não decorre que a proposição 
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legislativa será válida, o que, por sua vez, dependerá da sobrevivência desta 

hipótese após o discurso crítico.  

A falseabilidade, nestes termos, garante, apenas, que a proposição será 

racional, mas não é capaz de indicar que esta proposição guarda harmonia 

perante o sistema ao qual pertence, eis que, por óbvio, é necessário falsear o 

falseável. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Dadas as considerações e, mais do que isso, dadas as premissas adotadas e 

os argumentos que a partir delas foram construídos, nos parece que, por 

implicação lógica, chegamos às seguintes conclusões: 

1. O princípio da capacidade contributiva impõe ao legislador ordinário o 

dever de justificar os casos em que a graduação dos tributos não seja 

possível. 

2. A justificativa dos casos de impossibilidade de graduação do tributo 

conforme a capacidade, quando da construção das prescrições 

legislativas correspondentes, será baseada na compreensão da 

realidade fática e normativa por parte do legislador, estando, portanto, 

sujeita à influência da sua experiência individual e dos seus interesses. 

3. A despeito da inevitável influência dos interesses e da pré-compreensão 

do legislador, é possível justificar racionalmente os casos em que a 

graduação do tributo conforme a capacidade contributiva seja inviável. 

4. A racionalidade das proposições prescritivas por meio das quais são 

enunciados tributos não graduados conforme a capacidade dependerá, 

diretamente, da existência de justificativa falseável destas proposições. 
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