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INTRODUÇÃO

O princípio da capacidade contributiva, apesar de recente no ordenamento jurídico nacional, já estava presente

na Declaração de Direitos de Homem e do Cidadão, de 1789. O princípio da capacidade contributiva assegura,

em última análise, a justiça na tributação, dado que onera em maior conta aqueles que possuem mais

condições de aportar recursos ao orçamento público, com vistas ao suporte e desenvolvimento do Estado. A

ideia é a de que alguém só pode contribuir para algo após ter garantido sua capacidade de manter-se segundo

padrões mínimos de existência.

CONCLUSÃO

Todos sabemos que a carga tributária no Brasil é

elevada, tendo alcançado 32,66% do Produto

Interno Bruto em 2015 (SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL, 2016). Pior do que a elevada carga

tributária é o retorno à sociedade, em bens e

serviços prestados pelo Estado – praticamente

nenhum. Muitos não tomam consciência de como

os impostos que pagam são usados para agravar as

desigualdades, subsidiando os ricos e remediados,

e não para reduzi-las (COSTA, 2003).

O Imposto de Renda, da forma como o conhecemos

hoje, incidente sobre a renda total do contribuinte,

foi, após diversas tentativas, instituído no Brasil em

1922, mediante a Lei de Orçamento n. 4.625, de 31

de dezembro (AMARO, 2006).

Desde então, o Imposto sobre a Renda, o mais

pessoal de todos os impostos, tem-se revelado

importante imposto da União, ao lado do Imposto

sobre Produtos Industrializados (CARVALHO,

2005). A participação da tributação da renda na

carga tributária brasileira é baixa, atingindo apenas

23%, enquanto, em países desenvolvidos, essa

participação representa 70%. (COSTA, 2003)
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Como visto, para tornar o imposto de renda das

pessoas físicas mais justo, são necessárias alterações

legislativas que só requerem a promulgação de lei

ordinária, sem qualquer exigência de quórum

qualificado, ou de processo legislativo mais rigoroso.

No que tange especialmente ao Imposto sobre a Renda,

impende que a lei, o quanto possível, leve em conta as

condições pessoais dos contribuintes. Isso implica que

seja efetuada a fixação de um “mínimo vital” compatível

com a realidade, bem como seja aplicado um adequado

grau de progressividade de alíquotas, em função da

quantidade de renda auferida, como também de um amplo

número de deduções permitidas, visando a modular a

exigência fiscal ao perfil do contribuinte (AMARO, 2006).

Como diretriz orientadora da exigência de impostos,

a capacidade contributiva imprime a tendência da

personalização destes. Desse modo, na instituição

dos impostos deverão ser consideradas, o mais

possível, as condições pessoais dos contribuintes

(MACHADO, 2004).
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