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RESUMO 

 
 

Tendo em vista a alta tributação sobre os combustíveis no Brasil, o objetivo desse 
trabalho foi investigar a desobediência civil e a possibilidade de autorização do 
referido instituto em casos de opressão do Estado contra o cidadão contribuinte. Para 
tanto o presente estudo partiu de uma revisão bibliográfica a partir da compreensão 
do instituto da desobediência civil e sua aplicação no Estado Social e Democrático de 
Direito. Aplicou-se ainda a análise hermenêutica do artigo 5.º § 2.º da Constituição 
Federal de 1988, como dispositivo que autoriza de maneira implícita o uso da 
desobediência civil em casos de opressão do Estado, bem como a análise de 
conteúdo do aludido dispositivo legal.  O resultado do estudo mostrou que a 
desobediência civil, vinda desde o estado de natureza, estaria autorizada nos casos 
em que o Estado passa a oprimir o cidadão, sobretudo na questão do recolhimento 
de impostos sobre o consumo de combustíveis, tornando a tributação 
proporcionalmente injusta para os contribuintes economicamente menos favorecidos. 
 
Palavras-chave: Desobediência civil. Opressão. Tributação. Consumo.  
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disobedience as a form of opposition to unfair taxation on consumption: an 
analysis of taxation on fuels in Brazil. 61 p. Monography (Law) – Faculdade Cidade 
Verde (FCV), Maringá, 2018.  
 
 

ABSTRACT 
 

 

Considering the high taxation on fuels in Brazil, the objective of this work was to 
investigate the civil disobedience and the possibility of authorization of the said institute 
in cases of oppression of the State against the contributing citizen. For this the present 
work started from a bibliographical revision from the understanding of the institute of 
the civil disobedience and its application in the Social State and Democratic of Right.  
The hermeneutic analysis of Article 5 § 2 of the Federal Constitution of 1988 was also 
applied as a device that implicitly authorizes the use of civil disobedience in cases of 
State oppression, as well as the content analysis of the aforementioned device cool. 
The result of the study showed that civil disobedience, coming from the state of nature, 
would be allowed in cases in which the state starts to oppress the citizen, especially in 
the matter of collecting taxes on fuel consumption, making taxation proportionally 
unfair to the least favored taxpayers. 
 
Keywords: Civil Disobedience. Oppression. Taxation. Consumption.  
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INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo do presente trabalho de conclusão de curso pretende 

propor uma reflexão acerca do dever fundamental de pagar tributos e a desobediência 

civil como forma de oposição a tributação injusta sobre o consumo brasileiro, para isso 

almeja-se à exposição e compreensão do conteúdo abarcado dentro do tema da 

desobediência civil direcionada ao direito tributário, especificamente na tributação  dos 

bens e serviços consumidos pelo cidadão, tendo como exemplo a incidência de altos 

impostos sobre os combustíveis. 

 Inicialmente o estudo discorre sobre as prerrogativas da desobediência civil 

atreladas ao direito de resistência desde a sua origem dentro do direito natural 

conforme os ensinamentos de John Locke. A desobediência civil, segundo Maria 

Garcia (2004), é uma forma particular de resistência a autoridades opressoras, não 

violenta, que objetiva a proteção das prerrogativas da cidadania, buscando em último 

fim a alteração de determinadas leis ou atos normativos instituídos por autoridades 

despóticas.  

  Grandes marcos históricos ocorreram por meio da desobediência civil. Martin 

Luther King (1929-1968), fez uso da desobediência civil na luta pelos direitos dos 

negros nos Estados Unidos da América. Maohandas Karamchand (1869-1948), ou 

Mahatma Gandhi, outro dissidente à desobediência civil, utilizando-se da mesma para 

obter a independência de Índia e, lutar em favor das minorias.  

  Dentre os nomes históricos da desobediência civil, o precursor do referido 

instituto foi Henry David Thoreau (1817-1862), o primeiro que de fato exerceu condutas 

de desobediência a um governo, como também escreveu sobre o assunto. Thoreau 

exerceu o instituto da desobediência civil em âmbito tributário, ele se recusou a pagar 

seus impostos pois discordava do governo que usava os tributos recolhidos para 

financiar uma guerra entre os Estados Unidos e o México.  

Para assegurar que os direitos fundamentais, garantidos pela Constituição, 

sejam socialmente eficazes existe um custo ao Estado e esse custo é financiado pelo 

recolhimento de tributos por vias do cidadão. Segundo Loss (2015), revela-se 

imprescindível abordar quais são os direitos fundamentais, senão todos, que exigem 

recursos financeiros para que sejam socialmente eficazes.  

Delimitados tais direitos, emerge a necessidade de se perquirir a fonte 

financiadora a fim de fazer face aos seus custos. Sobressaem, neste contexto, 
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especialmente, os impostos. Trata-se de uma via de mão dupla, enquanto os direitos 

e garantias fundamentais do cidadão são oferecidos pela Constituição é dever 

fundamental do cidadão pagar tributos, para que o Estado tenha condições de 

financiar tais direitos.  

A partir do momento em que o povo toma consciência da ilegitimidade dos 

atos praticados pelo Estado, ainda que esteja dentro do arcabouço jurídico constituído 

e, se recusam a cumprir com as imposições conferidas pelo Governo mesmo estando 

sujeitos às sanções estabelecidas pela lei, surge a desobediência civil. O cidadão 

pode fazer uso da desobediência civil com intuito de alterar lei ou norma injusta. A 

desobediência civil se encontra implicitamente autorizada pelo artigo 5.º, § 2.º 

alicerçado pelo artigo 1.º e artigo art. 14.º, inciso III ambos da Constituição Federal de 

1988. 

Ponto importante desse estudo é demonstrar a inconstitucionalidade da 

cobrança de tributos sobre o consumo, por meio de uma análise hermenêutica. Tendo 

em vista o sistema tributário regressivo adotado pelo Brasil, em que a maior incidência 

de impostos recai sobre o consumo, levando a uma tributação proporcionalmente 

injusta que afeta principalmente as classes economicamente menos favorecidas, Lírio; 

Lima (2016-2017). 

Além do sistema tributário regressivo, existe uma enorme complexidade sobre 

a transparência dos impostos cobrados nos bens e serviços consumidos pelos 

cidadãos que faz com que os mesmos, muitas vezes, não tenham consciência da 

porcentagem de impostos que estão pagando. Em última análise o trabalho busca 

demonstrar práticas do Estado que autorizariam o uso da desobediência civil, 

especificando sobre a alta tributação no consumo de combustíveis. 

Baseado nos questionamentos que motivaram essa pesquisa, além dessa 

introdução são apresentados outros três capítulos que auxiliarão na compreensão e 

interpretação do tema levantado. O capítulo 1 tem por finalidade explanar as 

prerrogativas da desobediência civil tendo em vista o direito de resistência existente 

no direito natural, como também demonstrar os requisitos de serem cumpridos para 

caracterização da desobediência, e ainda apontar alguns marcos históricos que 

contribuíram para o desenvolvimento da desobediência civil.  

O capítulo 2 disserta sobre o Estado Social e Democrático de Direito, a 

obrigação de pagar tributos como forma de financiamento para que o Estado cumpra 
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com os direitos e garantias fundamentais do cidadão, bem como sobre o artigo 5.º, § 

2.º da Magna Carta que autoriza implicitamente o uso da desobediência civil.  

Na sequência (capítulo 3) é feito uma abordagem sobre a 

inconstitucionalidade da tributação no consumo, bem como sobre a falta de 

transparência dos impostos ao contribuinte. Por último elenca-se práticas abusivas do 

Estado que autorizariam a desobediência civil em matéria tributária em relação ao 

consumo, especificamente sobre a alta porcentagem de impostos incidentes no preço 

dos combustíveis. As referências usadas ao longo do texto são apresentadas ao final 

do trabalho, como também em forma de notas de rodapé.  

Ressalta-se que esse estudo não tem a pretensão de esgotar o tema, mas de 

trazer informações e instigar uma maior atenção sobre o tema, visto que a tributação 

sobre o consumo afeta a vida de todos os cidadãos em geral. A metodologia utilizada 

para a produção desse trabalho foi de caráter hermenêutico, tendo como principal 

fonte livros, artigos científicos e dados de pesquisas aplicadas.  
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1 DESOBEDIÊNCIA CIVIL  

O presente capítulo tem o objetivo de discorrer sobre as prerrogativas da 

desobediência civil associadas ao direito de resistência tendo sua gênese no direito 

natural, bem como dissertar sobre as características que conceituam a desobediência 

civil e demonstrar marcos históricos que contribuíram para o aperfeiçoamento do 

referido instituto, tal qual se conhece hodiernamente. 

1.1 DO DIREITO NATURAL E DO DIREITO DE RESISTÊNCIA EM JOHN LOCKE 

Ao se falar no direito à desobediência civil é indispensável a compreensão 

sobre o direito de resistência1. Pois ambos os direitos apresentam traços comuns. 

Moraes (2010) aponta alguns deles, como por exemplo, o reconhecimento de um 

direito natural que acompanha o homem desde o seu nascimento, a resistência 

consciente como reação qualificada às leis injustas, constatação da violação da ordem 

constitucional, natureza de um direito fundamental protegido e atos arbitrários ou 

despóticos do governo.  

Como indicado lexicamente, na linguagem histórico-politica, a resistência é 

mais uma reação do que uma ação, mais uma oposição do que uma revolução, é um 

ato de se defender e não de ofender, Bobbio (1998). Em seu significado estrito é 

possível compreender a resistência em “todos os movimentos ou diferentes formas de 

oposição ativa e passiva que se deram na Europa, durante a Segunda Guerra 

Mundial” (BOBBIO, 1998, p. 1114).  

O direito de resistência encontra sua essência no sentido em que os homens 

possuem determinados direitos naturais existentes desde o seu nascimento, os quais 

não podem ser suprimidos. Conforme a definição de Thomas Hobbes o direito natural 

é “a liberdade que cada homem tem de utilizar seu poder como bem lhe aprouver, 

para preservar sua própria natureza, isto é, sua vida” (HOBBES, 2014, p. 110). 

Cumpre dizer, que o reconhecimento das obrigações dessa lei natural está na própria 

afirmação que ela existe, “diz-se que uma lei existe quando há a obrigação de 

obedecê-la [...] reconhecer que existe a lei natural significa reconhecer que existe uma 

fonte de obrigações diferente das fontes da lei positiva” (BOBBIO, 1998, p. 125). 

                                                           
1 Sendo adotado o conceito de Garcia (2004), que entende o direito de resistência como gênero e a 
desobediência civil como espécie.  
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Nessa concepção o homem é livre para fazer o que lhe agradar, porém precisa 

respeitar alguns limites, sendo autônomo para estabelecer sobre suas ações e “dispor 

de seus bens e de suas pessoas como bem entenderem, dentro dos limites do direito 

natural, sem pedir a autorização de nenhum outro homem” (LOCKE,1994, p.83).  

Locke (1994) afirma que o direito natural trata sobre um estado de liberdade, 

entretanto, não significa dizer que é um estado de permissividade, existindo limites. 

Nesse sentido, ao homem é permitido dispor de sua própria pessoa e também de seus 

bens, porém, não pode destruir a si mesmo, nem outra criatura que esteja sob sua 

posse a menos que tenha um motivo mais nobre que permita destruí-lo.  

Dentro do estado de natureza todos os homens são iguais, devem 

primeiramente preservar a si mesmos e, na medida do possível, tratar seus 

semelhantes da mesma forma, “salvo para fazer justiça a um delinquente, não destruir 

ou debilitar a vida de outra pessoa, nem o que tende a preservá-la, nem sua liberdade, 

sua saúde, seu corpo ou seus bens” (LOCKE, 1994, p. 85). A exceção citada faz parte 

das características do estado de natureza e, nesse âmbito, é preciso observar a paz 

que o direito natural ordena.  

Para a conservação da paz natural, existe um tipo de impedimento ao homem, 

esse não pode prejudicar o outro, de forma que é concedido a cada um o poder de 

refrear os infratores afim de “assegurar a “execução” da lei da natureza, o que implica 

que cada um esteja habilitado a punir aqueles que a transgridem com penas 

suficientes para punir as violações” (LOCKE, 1994, p. 85). Nesse estado, não existe 

superioridade entre os homens, qualquer um pode punir, de modo equivalente, o outro 

por algum mal que tenha lhe causado a fim de proteger a si e suas propriedades – 

leia-se propriedade como uma conservação mútua da vida, da liberdade e dos bens.  

Desse modo garantir a aplicação da lei natural, não significa dizer que o 

homem tem um poder absoluto e tirânico sobre o outro, mas sim que o delinquente irá 

ser punido proporcionalmente a sua transgressão, com o fim de reparar e prevenir o 

dano causado. Os dois únicos momentos em que o direito natural autoriza um homem 

a ferir o outro, são nos momentos da reparação e prevenção de uma violação aos 

direitos da espécie, “pode reprimir qualquer um que tenha transgredido essa lei, 

fazendo com que se arrependa de tê-lo feito e o impedindo de continuar a fazê-lo, [...] 

todo homem tem o direito de punir o transgressor e ser executor da lei da natureza” 

(LOCKE, 1994, p. 86).  
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Apesar de o homem ter toda sua liberdade e, ser senhor absoluto de sua 

própria pessoa no estado de natureza, ainda faltam muitas condições para uma 

existência digna, esse é motivo pelo qual ele renuncia sua liberdade e a entrega a um 

outro poder, sujeitando-se à dominação, Locke (1994).  

Como apresentado, no direito natural todos os homens são iguais entre si, 

possuem os mesmos direitos, a mesma liberdade e, o mesmo poder de punição com 

aquele que lhe ferir. Contudo, é possível evidenciar, nessas circunstâncias, uma 

carência do estado natural, pois “ainda que no estado de natureza ele tenha tantos 

direitos, o gozo deles é muito precário e constantemente exposto às invasões de 

outros” (LOCKE, 1994, p. 156). Pode-se salientar que, possuindo o poder de punir 

aquele que lhe fere, o homem pode cometer excesso de violência movido a paixão e 

a vingança, sem deixar de observar que a indiferença pode fazer com que diminua o 

zelo entre os indivíduos da comunidade.  

Locke (1994) explana que caso não existisse a corrupção os vícios e 

indivíduos degenerados, não haveria motivo para os homens deixarem o estado de 

natureza. Grande parte dos homens não respeita, como deveria ser respeitado, a 

igualdade e a justiça entre eles e suas propriedades, tornando o estado natural 

perigoso e inseguro. Essa situação faz com que o homem passe a desejar se reunir 

em sociedade com seus semelhantes e a clamar por um outro poder o qual resguarde 

suas vidas, preservando sobretudo suas propriedades.   

É necessário, segundo Locke (1994), que esse poder supra a carência de uma 

lei, que seja reconhecida por todos e, que defina um padrão para o que é certo ou 

errado, bem como defina medidas para resolver os conflitos entre os indivíduos dessa 

sociedade, sob os olhos de um juiz imparcial com autoridade para eliminar as 

diferenças conforme a lei estabelecida.  

Pelo fato de estarem expostos a inconveniências, desrespeito às leis naturais, 

a corrupção, o excesso de irregularidades no exercício do poder de punir as 

delinquências cometidas pelos outros e, por almejar proteger suas propriedades, os 

indivíduos que compõe o estado de natureza renunciam ao seu poder individual 

transmitindo-o para titulares nomeados por eles, o quais devem exercer o poder em 

consonância com o que for acordado entre os membros da comunidade. Daí decorre 

a base jurídica inicial dos governos e da sociedade civil atual, Locke (1994). 

Entendendo que a sociedade civil surge devido a uma crise no estado de 

natureza, Bobbio (1998) enuncia que, o estado civil também pode entrar em colapso 
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pelos mesmos vícios que tornaram precário o primeiro, sendo possível o retorno ao 

estado de natureza, pois nenhum dos dois estados são definitivos na história da 

humanidade. Os estados natural e civil estão interligados sendo um o remédio do 

outro.  

Dada a possibilidade do retorno ao estado de natureza, Locke (1994), 

evidencia quatro formas de decadência da sociedade civil, consistindo elas na 

conquista, na usurpação, na tirania, e na dissolução do governo, sendo que em todas 

elas existe a alternativa de não obedecer, de resistir ao poder conquistado de forma 

injusta, sempre que “um poder, colocado nas mãos de alguém que deve governar o 

povo e preservar suas propriedades, é aplicado para outros objetivos [...] qualquer um 

tem o direito de lhe resistir” (LOCKE, 1994, p. 207-208). 

 Os indivíduos do estado de natureza, coletivamente, renunciam ao poder 

de executar as leis naturais por suas próprias mãos, outorgando-o para governantes 

escolhidos por eles, feito esse que não significa a renúncia dos homens por seus 

direitos naturais, tampouco que outros direitos além dos naturais viessem a ser 

acrescentados a esse acordo, chamado por Locke (LOCKE, 1994, p. 22) de pacto 

original: 

No pacto original os homens não abrem mão de todos os seus direitos. 
Eles só renunciam a tanto de sua liberdade natural quanto seja 
necessário para a preservação da sociedade; abrem mão do direito 
que possuíam no estado de natureza de julgar e punir individualmente, 
mas retêm o remanescente de seus direitos sob a proteção do governo 
que concordaram em estabelecer.   

Destarte, os agentes signatários do pacto original continuam com seus direitos 

naturais, direito a vida, a liberdade e a propriedade, a finalidade da transferência do 

poder de punir aos governantes se dá em extinguir a insegurança gerada pelos vícios 

e corrupções do estado de natureza. Caso algum desses direitos sejam violados e os 

vícios e corrupções passem a ser praticados pelas autoridades, resta ao indivíduo 

resistir e se opor ao poder abusivo daquele que governa.  

 Ocorrido o pacto original, é dever do governante agir em prol dos atores 

que o elegeram. Porém, a partir do momento em que as autoridades passam a 

governar objetivando vantagens pessoais e particulares, atentando contra a 

propriedade e deixando de cumprir com o fim a que foi destinado, a resistência pode 

ser inserida. Segundo as leis acordadas por seu povo, passa a existir um poder 

despótico, absoluto, “cada vez que um poder, colocado nas mãos de alguém que deve 
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governar o povo e preservar suas propriedades, é aplicado para outros objetivos [...] 

imediatamente se transforma em uma tirania” (LOCKE, 1994, p. 207).  

Locke (1994) sustenta o poder individual de punir como uma extensão do 

direito natural, uma vez que ele não foi extinto pelo pacto original. Portanto, em se 

tratando de autoridades tirânicas deve o homem utilizar de seu poder de punição como 

forma de resistência ao seu agressor. Dessa base procede o direito de resistência 

conhecido na literatura, bem como o direito à desobediência civil, ambos 

aperfeiçoados no decorrer do desenvolvimento da sociedade.  

Isso posto, para Locke (1994), o propósito determinante da união dos homens 

do estado natural em sociedade organizada é a preservação das propriedades, o que 

significa dizer que o homem encontra no governo proteção contra seus pares. 

Entretanto, quando o governo age de maneira autoritária e absoluta, fica autorizado 

ao homem resistir da maneira que melhor compreender, visto que se trata de um 

direito natural inerente a ele. Nessa linha se encaixa a desobediência civil, pois mesmo 

com suas características particulares não deixa de ser, em sua essência, um meio de 

resistência às autoridades abusivas. 

1.2 ASPECTOS CONCEITUAIS DA DESOBEDIÊNCIA CIVIL  

Segundo o Dicionário de Política organizado por Norberto Bobbio a 

desobediência civil pode ser definida como “uma forma particular de desobediência, 

na medida em que é executada com o fim imediato de mostrar publicamente a injustiça 

da lei e com o fim mediato de induzir o legislador a mudá-la” (BOBBIO, 1998, p. 335). 

 Para Maria Garcia “é uma forma particular de resistência ativa ou passiva do 

cidadão, à lei ou ato de autoridade, objetivando a proteção das prerrogativas inerentes 

à cidadania” (GARCIA, 2004, p. 317) e, para John Rawls a desobediência se define 

como sendo formada por “um público, não violento, consciente, e não obstante um ato 

político, contrário a lei, geralmente praticado com objetivo de provocar uma mudança 

na lei e nas políticas de governo” (RAWLS, 2000, p. 404). 

Pode-se apresentar a desobediência civil como um método de manifestação 

pacífica tida como forma de resistir a normas injustas, instituídas por autoridades 

opressoras, tendo como fim último a alteração das mesmas e, “como fundamentos 

primários os princípios da cidadania e da representatividade” (BRAGA, 2014, p. 2).  
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Para que a desobediência civil ocorra é preciso cumprir com alguns 

pressupostos básicos, a saber:  

(I) a ruptura com uma lei ou com um ato de autoridade; (II) manifestada 
por meio de ato pacífico; (III) praticado por um grupo organizado de 
cidadãos; (IV) publicamente; e [..] na defesa de direitos e garantias 
fundamentais do cidadão (BRAGA, 2014, p. 5). 

A manifestação da desobediência civil carece da ruptura com uma lei ou ato 

normativo que se entenda como injusto de modo a ferir as garantias e direitos 

fundamentais do cidadão. Ao romper com uma lei ou ato de autoridade o contestador 

civil chama a atenção e revela aos demais cidadãos que “os princípios da cooperação 

social entre homens livres e iguais não estão sendo respeitados” (RAWLS, 2000, p. 

404). Uma das grandes questões que envolvem o ato de desobedecer civilmente é 

evidenciar uma lei injusta, pois os seguidores da desobediência “sabem que acima de 

tudo atuam em favor de infinitos oprimidos” (VIEIRA, 1983, p. 31). 

O fautor da desobediência civil deve valer-se da não violência, visto que os 

atos pacíficos são essenciais para a caracterização do referido instituto, o 

desobediente “procura evitar o uso da violência, especialmente contra as pessoas, 

não por abominar o uso da força por princípio, mas por ser uma expressão conclusiva 

do argumento de alguém” (RAWLS, 2000, p. 405).  

Dentre os autores que tratam do tema da desobediência civil, há os que 

dissertam sobre a transgressão civil ser praticada individualmente, “caso do objetor 

de consciência, que geralmente age só em decorrência de um ditame da própria 

consciência individual” (BOBBIO, 1998, p. 336) e, os que dissertam sobre a 

transgressão civil coletiva, “grupo cujo os membros condividem os mesmos ideais” 

(BOBBIO, 1998, p. 336).  

O que concerne ao pressuposto da prática da desobediência civil em grupo é 

a efetividade da transgressão. Um cidadão sozinho não terá força suficiente para 

chegar ao fim último desse instituto resultando na alteração de uma norma opressora, 

“transgressões a determinada lei ou ato de autoridade serão muito mais impactantes 

se realizadas por mais de uma pessoa” (BRAGA, 2014, p. 8).  

Ademais, existe a questão prática da proteção do próprio desobediente. Vieira 

(1983) diz que é caso muito sério a desobediência civil, pois pode colocar a vida do 

desobediente em absoluto risco, “um contestador civil somente conseguirá proteger-

se fazendo parte de um grupo” (BRAGA, 2014, p. 8), pois é mais fácil ao governo 

penalizar um cidadão sozinho do que um grupo deles.  
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De acordo com Fortas (1968), a desobediência civil não confere imunidade 

para violação da lei, é dever do Estado prender o cidadão que não cumpre com as leis 

destinadas à proteção da segurança privada e da ordem pública, mesmo que o 

dissidente tenha sido motivado pelos mais elevados preceitos morais.   

O fautor da desobediência civil deve ter ciência de que estará sujeito às 

penalidades instituídas pelo Estado, afinal está praticando um ato ilícito sob a ótica do 

governo, porém, conforme posto anteriormente “mostra-se muito mais difícil para um 

governo punir um grupo organizado de seus cidadãos do que um cidadão singular, 

que exoticamente decidiu descumprir a lei” (BRAGA, 2014, p. 8). 

Dentre os requisitos da desobediência civil, existe um primordial para a 

caracterização da mesma, qual seja: a publicidade das transgressões à lei ou ato de 

autoridade. Ao serem públicos, os atos de desobediência se diferenciam 

consubstancialmente de atos criminosos praticados fora do campo de visão da 

sociedade, “enquanto o desobediente civil se expõe ao público e só expondo-se ao 

público pode esperar alcançar seus objetivos, o transgressor comum deve realizar sua 

ação no máximo segredo, se desejar alcançar suas metas” (BOBBIO, 1998, p. 335). 

A defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão deve ser 

terminantemente seguida para que se caracterize a desobediência civil, pois se trata 

de um movimento associado a política, em que deve se pensar no bem da coletividade 

e não se pautar, por exemplo, em princípios de moral pessoal ou religiosa. Não é 

possível fundamentar a desobediência dizendo que aquele que desrespeitar certa lei 

irá para o inferno, porém, é plenamente possível fundamentá-la desrespeitando uma 

lei que proíbe o culto a determinada religião, devido ao fato de o Brasil ser um Estado 

laico. 

Cumpre dizer que a desobediência civil não deve ser confundida com a 

desobediência comum, não se confunde também com uma revolução, apesar de o ato 

de desobedecer determinada lei ser o mesmo em ambas as transgressões. A 

diferença está no reconhecimento do ordenamento ao qual o desobediente está 

inserido, “enquanto o revolucionário rejeita a estrutura da autoridade estabelecida e a 

legitimidade geral do sistema de leis, o contestador civil os aceita” (BRAGA, 2014, p. 

10). Ao praticar o exercício da desobediência civil, o cidadão não está negando o 

ordenamento jurídico, mas sim exercendo um direito que visa defender os direitos 

fundamentais de cidadania que são velados pela ordem jurídica, Moraes (2010).  
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Quando se fala em desobediência civil, “verifica-se que um dos seus principais 

fundamentos estão inseridos no cerne da cidadania e do princípio da 

representatividade” (BRAGA, 2014, p. 10-11), fundamento esse que se encontra 

expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo 

único, o qual diz que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 

1988). Portanto, as leis são elaboradas pelo povo na pessoa do representante político 

escolhido pela sociedade.  

 Desse modo, a cidadania é exercida ao passo em que o cidadão escolhe 

quem irá lhe representar e atuar em seu favor. Nesse seguimento, a desobediência 

civil surge quando o representante passa a agir de forma opressora, estipulando leis 

ou atos normativos que ofendem o cidadão, “a desobediência civil representa a 

desobediência dos cidadãos em sua sociedade, diante de certas condições ou de 

diversas leis, em particular porque elas os ofendem, elas os agridem” (VIEIRA, 1983, 

p. 8). 

As leis opressoras não precisam necessariamente agredir os cidadãos de 

forma geral para justificar a desobediência civil “basta que atinja os direitos 

fundamentais de uma determinada minoria para que haja fundamentos suficientes 

para uma contestação civil” (BRAGA, 2014, p. 14). Assim, quando os governantes 

deixam de agir de acordo com as necessidades e garantias fundamentais dos 

cidadãos esses podem fazer uso da desobediência civil, pois de forma direta ou 

indireta possuem o direito de cidadão ao exercício do poder.  

Vieira (1983) esclarece que a desobediência civil ocorre quando o cidadão 

não se sujeita à vontade, à autoridade de outras pessoas, ou simplesmente não cede 

as decisões abusivas das mesmas. No atual governo civil, o Estado detém o poder 

para governar através dos representantes eleitos, conforme supracitado. Os 

apoiadores do instituto da desobediência civil acreditam que o Estado faz uso da força 

para oprimir os desobedientes, porque não tem capacidade intelectual para se impor 

de maneira igualitária a eles. Nesse sentido, explica o referido Autor:  

[...] o Estado nunca enfrenta deliberadamente o homem, do ponto de 
vista intelectual ou moral. Ao contrário, o Estado ataca o corpo do 
indivíduo, usando sua grande capacidade de praticar a violência física, 
pois não possui, além disto, considerável inteligência ou honestidade. 

(VIEIRA, 1983, p. 18). 
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Os fautores da desobediência civil usam a incapacidade intelectual do Estado 

a seu favor e acreditam que, “a violência dá origem a muito mais problemas do que 

de fato ela vem resolver” (VIEIRA, 1983, p. 22). O cidadão prudente despreza à 

violência, pois não há sentido em agir da mesma forma àquilo que se está 

condenando, “prefere antes de tudo ser útil, conservando-se na situação de homem” 

(VIEIRA, 1983, p. 20), e se nega a agir contra seus princípios apoiando um Estado 

opressor.  

Todo o movimento da desobediência se pauta no princípio da ação não 

violenta. Segundo Vieira (1983), os adeptos da desobediência civil repudiam a 

violência e à injustiça, portanto, as atitudes dos desobedientes expressam desrespeito 

a tudo o que humilha a consciência humana, não enfrentam uma ação violenta com 

outra atitude de violência, “se uma lei é injusta, ela constitui um ato de agressão [...] 

deter pessoas por causa desta lei é, na verdade, outro ato de agressão” (VIEIRA, 

1983, p. 21). Os fautores à desobediência civil se sujeitam até mesmo à prisão em 

favor de seus princípios “por tanto, a força maior da não violência está em sofrer, sem 

reagir em vingança” (VIEIRA, 1983, p. 24).  

Posto que o dissidente da desobediência civil deve agir de modo não violento, 

cabe dizer que mesmo após o pacto social restou ao cidadão direitos naturais 

inerentes ao homem. Segundo Braga (2014), o cidadão tem dever de cumprir as leis 

positivas até o ponto em que elas não o violentem, a partir do momento em que 

acontece algum tipo de abuso, por parte das leis ou dos atos normativos, os direitos 

naturais do homem são ameaçados, e assim “os cidadãos podem utilizar-se da 

resistência passiva para garantir a manutenção dos referidos direitos, mediante a 

violação da lei abusiva” (BRAGA, 2014, p. 15).  

A desobediência civil é um ato que pode ser praticado por qualquer cidadão. 

Por meio da manifestação, a transgressão civil é formada por seguidores capazes de 

entender os princípios que a embasam e estão dispostos a lutar pelos seus e pelos 

direitos daqueles que não percebem a opressão, mesmo com o risco das sanções que 

o Estado poderá impor, para assim atingir seu objetivo principal e resultar na alteração 

de uma lei ou ato normativo que oprime os cidadãos. O ato da contestação civil pode 

ser tido como:  

Uma ação organizada e consciente, individual ou coletiva, que 
contesta pacificamente a supremacia e a validade da ordem jurídica 
vigente, em sua totalidade ou em parte, quando violadora dos direitos 
fundamentais da cidadania. Assim [...] traduz o ideário de uma 
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resistência qualificada pela consciência que busca o objetivo maior – 
o aperfeiçoamento dos valores e princípios que dignificam a pessoa 
humana. (MORAES, 2010, p. 138). 

De acordo com Moraes (2010), a desobediência civil surge, não como 

anarquismo social, mas sim como defesa dos direitos fundamentais do cidadão, 

através de uma manifestação positiva e pacífica reconhecida à sociedade. O ideário 

da desobediência é a proteção contra um poder abusivo, violento, tirânico, que viola 

os direitos e garantias constitucionalmente assegurados e que são necessários a uma 

existência digna.  

Diante disso, é possível atinar que a desobediência civil é um movimento, 

individual ou coletivo, de manifestação pública e não violenta, que ocorre no exercício 

da cidadania e busca como último fim reformular leis ou atos opressores, instituídos 

por autoridades despóticas, para garantir a efetividade dos direitos fundamentais do 

cidadão.   

No caso do ordenamento jurídico brasileiro, esses direitos estão previstos na 

Constituição Federal de 1988, que institui um Estado Social e Democrático de Direito, 

que se ocupou de conferir proteção jurídica a direitos tal qual liberdade, igualdade, 

educação, saúde, segurança, trabalho, moradia, lazer entre outros, assunto esse que 

será melhor trabalhado em tópico posterior.  

1.3 PERSPECTIVA HISTÓRICA DA DESOBEDIÊNCIA CIVIL  

Decorrente do direito de resistência e dos direitos naturais do homem, a 

desobediência civil tem sido preservada desde o estado de natureza até o hodierno 

governo civil, como sendo um direito fundamental do indivíduo, constante na 

Constituição Federal, seja de forma explicita ou implícita. É importante destacar fatos 

marcantes referentes a desobediência civil, pois foram experiências que alavancaram 

a compreensão sobre a mesma, como também contribuíram para novas teorias e 

fundamentos jurídicos a respeito desse direito. 

Somam-se ao longo da história importantes registros de manifestações 

empíricas do direito à desobediência civil desde o início dos tempos, “lembremos o 

grupo de filósofos chamados Sofistas, que viveu na Grécia, durante o século V antes 

de cristo. Alguns deles já se referiam ao princípio da igualdade e fraternidade 
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humanas” (VIEIRA, 1983, p. 9). Pode-se considerar a gênese da desobediência civil 

na mitologia grega com Antígona2, e, sua oposição à ordem despótica de Creonte.  

Creonte ordenou que Antígona não poderia enterrar o corpo de seu irmão 

morto, pois esse teria rompido com as tradições ao tentar dar um golpe de Estado 

para tomar o poder em Tebas. Ao resistir à ordem de não cumprir com os rituais 

fúnebres de seu irmão, Antígona procede com o enterro do mesmo, de forma a 

contestar uma determinação estatal em função de uma lei moral, fazendo uso do direto 

natural, inerente à desobediência civil, se tornando assim uma desobediente.  

Martin Luther king (1929-1968), um dos grandes nomes da história, também 

fez uso da desobediência civil para atingir seus objetivos.  Um homem negro que viveu 

nos Estados Unidos da América em um período marcado pela segregação racial, no 

qual não raro, os negros sofriam maus tratos de diversas formas, por vezes findando 

em assassinatos.  

Suas ideias partiam de base religiosa, King pregava o amor ao próximo, a 

igualdade entre as pessoas e, a não violência, defendia o exercício da cidadania e o 

respeito à democracia, com frequência em seus discursos proferia frases de incentivo 

ao protesto não violento, tal qual “quero dizer que não defendemos a violência [...] A 

única arma que temos em nossas mãos nesta noite é a arma do protesto. E é só” 

(CARSON, 2006, p. 18).  

De acordo com Vieira (1983) os voluntários que se juntavam para apoiar o 

movimento da desobediência civil estavam sujeitos a diversas situações, como por 

exemplo agressões verbais e físicas, tanto da polícia quanto por parte daqueles que 

se consideravam protetores da lei, mesmo sendo ela injusta. Assim os fautores à 

atividade da desobediência passavam por um treinamento para que pudessem 

suportar inúmeros desafios, para sobreviver física e mentalmente diante de toda a 

força destruidora do Estado. No treinamento ensinava-se aos apoiadores “os 

princípios da não violência: resistir sem ódio; ser ofendido sem querer vingança; e ser 

surrado sem reagir” (VIEIRA, 1983, p. 67). 

Aclamado pelo povo, Luther King conquistou seguidores e os fez entender um 

dos principais fundamentos da desobediência civil: a não violência. Era comum a esse 

tempo ambientes públicos apresentarem divisões entre negros e brancos, bebedouros 

separados para brancos, assentos de ônibus com indicadores de separação para 

                                                           
2 Para um maior aprofundamento sobre a obra ler:  SÓFOCLES. Antígona. São Paulo: P&PM, 2002. 
SÓFOCLES. Édipo Rei. São Paulo: P&PM, 1998.  
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negros, dentre outros. Martin Luther King “e seus companheiros [...] defenderam os 

direitos dos negros e dos miseráveis, combatendo a profunda injustiça alimentada 

pela sociedade norte-americana” (VIEIRA, 1983, p. 62-63). 

King liderou o Boicote aos ônibus de Montgomery, ocasião em que milhares 

de negros se recusaram a usar o transporte público segregado, “os registros da 

história o assinalam como o início do moderno Movimento por Direitos Civis” 

(CARSON, 2006, p. 15), ao final do boicote a Suprema Corte dos Estados Unidos 

declarou a segregação nos ônibus inconstitucional.  

Além de se tornar um marco histórico na luta pelos direitos dos negros, o 

boicote liderado por Luther King também se tornou um marco sobre a desobediência 

civil, pois o referido ato cumpriu com as características da desobediência, tratando-se 

de um movimento público, não violento, contra normas injustas instituídas por 

autoridades e que findou na alteração de uma lei opressora. 

Assim como Luther King, Maohandas Karamchand (1869-1948) também lutou 

sob os princípios da desobediência civil. Popularmente conhecido como Mahatma 

Gandhi, formou-se em Direito na Inglaterra atuando como advogado e ativista da não 

violência, seus protestos levaram à independência da Índia e do Paquistão, “atuou por 

vários anos na África do Sul pelos direitos dos hindus baseado fundamentalmente na 

forma de protesto não violento” (COSTA, 2017, p. 30).  

Os atos de Mathatma (cujo significado é: a grande alma) Gandhi, tomaram 

progressão, ao passo que ele lutava em favor das minorias oprimidas se utilizando da 

desobediência civil para atingir seus objetivos. Uma das conquistas mais marcantes 

de Gandhi foi a Marcha do Sal.  

 Maohandas Karamchand “vai além da concepção de desobediência civil” 

(VIEIRA, 1983, p. 33), quando fala de satyagraha que significa verdadeiro amor, ou 

amor-força, e quando fala de ahimsa, que quer dizer não violência. Esses dois 

pressupostos adotados por Gandhi estão acima da desobediência civil, envolvem um 

sentimento mais forte que o de apenas protestar civilmente contra as autoridades, 

podendo ser visto como um tipo de resistência desarmada. Por outro lado, aquele que 

protesta munido de ahimsa possui um sentimento de amor e fraternidade, que abraça 

o inimigo que o ataca, afim de acalmar não violentamente as revoltas, conforme afirma 

Vieira (1983).  

Gandhi organizava desde pequenos grupos de pessoas até grandes 

passeatas para se manifestarem pacificamente contra opressões do governo, ele 
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cuidava de todos os detalhes em relação aos participantes das manifestações “definia 

princípios quanto a fé religiosa, quanto a proibição de usar arma [...] fixava regras: 

solidariedade entre os membros do grupo; escolha do chefe; negação da atividade 

clandestina; a união com os vizinhos; saber prestar socorro as pessoas” (VIEIRA, 

1983, p. 40).  

Durante o tempo que a Índia esteve sob o domínio da Inglaterra, a população 

empobreceu chegando a um estado de miserabilidade, além de opressões políticas, 

culturais, sociais e militares, o povo indiano sofria com as altas taxas de tributação, 

dentre elas destaca-se como exemplo a tributação imposta sobre o sal consumido 

pelos cidadãos do campo e da cidade. Injustiçados com o excesso de impostos, os 

cidadãos também eram proibidos de produzir seu próprio sal mesmo que para 

consumo particular, qualquer sal deveria ser adquirido do Estado, comandado pelos 

ingleses, acrescidos das taxas e impostos, Lelyveld (2011).  

Em 1930, aos sessenta e um anos, Gandhi organiza a Marcha do Sal, 

liderando o movimento “para percorrer mais de 320 quilômetros até o mar, 

prometendo não retornar ao ashram até a Índia ganhar a liberdade” (LELYVELD, 

2011, p. 186).  

Sob os preceitos da desobediência civil, milhares de seguidores do 

movimento foram orientados a não utilizar nenhum tipo de violência, se quer levantar 

os braços para protegerem as cabeças se atacados fossem, deveriam apenas 

avançar em direção ao mar com o fim de coletar o sal. Forças armadas foram 

convocadas para deter os pacifistas, “centenas de fraturas cranianas e muito sangue 

derramado à medida que fileira após fileira de resistentes avançava contra a violência 

policial sancionada pelos poderes públicos” (LELYVELD, 2011, p. 186).  

O movimento contou com algumas consequências negativas, os pacifistas 

sofreram violências, prisões, o próprio Gandhi fora preso, porém surtiu efeito “teve 

impacto instantâneo em todo o mundo e [...] em toda a Índia, inspirando a produção 

ilícita de sal em grande escala, nas duas costas, e levando a dezenas de outros 

confrontos” (LELYVELD, 2011, p. 186-187). Os resultados obtidos a longo prazo foram 

positivos, inspirados por Mahatma os indianos se encorajaram a outros movimentos 

de desobediência civil para a conquista da independência da índia. 

Importante destacar que “especialmente vinculada à questão dos impostos, a 

desobediência civil surge no século passado, pela obra de Henry David Thoreau”, 

(GARCIA, 2014, p. 265). Thoreau (1817-1862), apesar de não ter sido o primeiro a 
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tratar sobre o tema, é “considerado como o responsável pela formulação da teoria da 

Desobediência Civil” (COSTA, 2017, p. 29), pois foi o primeiro que de fato tratou de 

condutas de resistência durante um governo.  

Cidadão estadunidense que viveu na primeira metade do século XIX – época 

em que os Estados Unidos estavam em guerra contra o México3. Henry Thoreau era 

declaradamente contra a guerra e os reflexos por ela produzidos, como por exemplo 

a manutenção da escravidão, por se opor ao conflito também se opunha a destinação 

que tomavam os impostos satisfeitos ao governo, tendo em vista que as autoridades 

de sua época encaminhavam os impostos recolhidos da população para o 

financiamento da guerra contra o México, Thoreau (2004). 

Thoreau discordava sobre financiar um governo que promovia a guerra e a 

escravidão, por tal discordância, o modo que encontrou para se opor aos atos injustos 

praticados pelas autoridades foi o de se negar a pagar seus impostos, de maneira a 

não contribuir para o financiamento da guerra, Thoreau (2004). 

Como consequência disso, teve seus bens interditados e foi mandado para a 

prisão, tendo retornado a liberdade apenas porque seus familiares efetuaram o 

pagamento da fiança, pois a depender dele continuaria preso em favor de seus ideais, 

como dito pelo mesmo em seu manifesto A Desobediência Civil “num governo que 

aprisiona qualquer pessoa injustamente, o verdadeiro lugar de um homem justo é 

também a prisão” (THOUREAU, 2004, p. 30). 

Assim como Luther King, Gandhi e Thoreau, existiram outros que se 

recusaram a cumprir leis injustas e defenderam o direito de resistência e 

desobediência civil, tais como “o não cumprimento de leis injustas por Santos Tomás 

de Aquino, o direito à liberdade em Rousseau, o direito à propriedade em Locke, o 

direito a segurança em Hobbes como direitos naturais do homem” (MORAES, 2010, 

p. 138). Apesar de terem suas motivações e significados específicos eles contribuíram 

muito para se chegar até a concepção atual do instituto da desobediência civil.  

Desse modo é possível perceber que a desobediência civil sempre existiu 

como sendo um meio de solução para os cidadãos que se sentem oprimidos por 

autoridades despóticas. 

 

                                                           
3 A Guerra dos Estado Unidos contra o México (1846-1848), foi provocada pela incorporação de parte 
do território mexicano pelos EUA, devido ao processo de expansão dos Estados Unidos que ficou 
conhecido como a conquista do Oeste.   
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2 OS DEVERES E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NO QUE TOCA A 
TRIBUTAÇÃO E O ARTIGO 5.º § 2.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Analisadas as prerrogativas da desobediência civil, bem como suas 

características e evolução histórica, o segundo recorte desse trabalho tem por 

desígnio discorrer sobre o Estado Social e Democrático de Direito. Evidenciar os 

direitos e deveres do cidadão, especificamente o dever de pagar tributos como forma 

de financiamento para a realização dos direitos e garantias fundamentais no âmbito 

do Estado fiscal e, mostrar que esse pode apresentar alguns resultados ineficazes 

que autorizariam a desobediência civil. 

Por fim, objetiva explanar a desobediência civil como direito fundamental na 

Constituição Federal, que pode ser extraído pelo regime e princípios por ela adotados, 

com reforço do artigo 5.º, § 2.º do mesmo diploma legal. 

2.1 ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

O corte da presente pesquisa refere-se à desobediência civil como meio de 

efetivação e manutenção das garantias e direitos fundamentais herdados do direito 

natural4, com ênfase na área tributária, para tanto é indispensável compreender sobre 

o Estado Social e Democrático de Direito, como também compreender seus direitos 

basilares e os motivos que levaram à instituição do mesmo.  

De acordo com Bobbio (2005) usa-se o termo “democracia” para designar um 

dos diversos modos que se pode exercer o poder político, sendo o Estado 

Democrático uma forma de governo em que o poder político é exercido pelo povo. 

 Na fala de Tonet (2016), é possível classificar a democracia moderna em dois 

aspectos, a partir do constitucionalismo contemporâneo, quais sejam um conteúdo 

formal e outro substancial, podendo ser definidos por um tipo de comportamento 

universal que autoriza a tomada de decisão. 

Entenda-se a democracia – aspecto formal – como um conjunto de “regras 

que definem quem pode ocupar os cargos públicos responsáveis pela manifestação 

das decisões coletivas” (TONET, 2016, p. 49). Essa faceta diz respeito ao momento 

em que a população escolhe seus representantes os quais estabelecem leis e 

                                                           
4 Entenda-se que com o desenvolvimento da sociedade, além dos direitos já existentes no estado 
natural, outros direitos fundamentais (presentes na Constituição Federal de 1988) foram sendo criados 
de acordo com a demanda das necessidades do homem no processo de evolução.  
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governam o país por tempo pré-estabelecido, procedimento esse que encontra 

justificativa no princípio da soberania popular, exercida pelo ato do voto, “a 

legitimidade dessas escolhas apoia-se justamente na forma – democrática – em que 

elas foram alcançadas” (TONET, 2016, p. 50). 

Já o aspecto substancial, conforme versa Tonet (2016), classifica-se por conta 

dos direitos e garantias fundamentais, “tal atribuição etimológica está ligada aos 

teóricos substancialistas, que surgem em contraposição aos procedimentalistas, após 

a segunda Grande Guerra” (TONET, 2016, p. 50).  

Segundo Sarlet (2012) ao elencar determinada matéria à categoria de direito 

fundamental o constituinte leva em consideração a importância que essa possui para 

a comunidade de acordo com o momento histórico em que está inserido. Em escala 

mundial “as democracias nascidas nas últimas décadas surgem como herdeiras de 

regimes autoritários ou totalitários” (TELES, 2012, p. 1), especificamente no Brasil o 

Estado Social e Democrático de Direito bem como a Constituição Federal atual, 

precederam de um governo ditatorial. 

Entre os anos de 1964 a 1985 ocorreu no país um regime militar de exceção, 

em que o Estado sofreu um golpe orquestrado por autoridades militares que tomaram 

o comando e instauraram a Ditadura militar. Um período marcado pela repressão 

política e, violação aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Após essa fase 

houve um processo de redemocratização, adjunto a ele a promulgação da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, popularmente conhecida como a Constituição 

Cidadã devido a sua ênfase em garantir os direitos fundamentais da pessoa humana. 

De acordo com Loss (2015), a Constituição de 1988 se funda no 

comprometimento com a sociedade em prover a realização dos direitos sociais e 

fundamentais, nela descritos, e pelo exercício da cidadania fundada no princípio da 

dignidade da pessoa humana, porém nada disso pode ocorrer se a Constituição não 

possuir mecanismos hábeis para realizar seus imperativos. Desse contexto surgiu o 

Estado Fiscal, que será melhor tratado no tópico seguinte. 

Os direitos e garantias fundamentais do cidadão tomaram prioridade e foram 

evidenciados logo no início do texto constitucional de 1988, em seu artigo primeiro, 

constituindo a República Federativa do Brasil em Estado democrático de Direito, 

destacando como fundamentos, dentre outros, a cidadania, a dignidade, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político (BRASIL, 1988). 
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Visando melhorar a situação socioeconômica da República, o Constituinte 

erigiu, no artigo terceiro da Constituição, princípios como a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidaria, a erradicação da pobreza e marginalização, redução 

das desigualdades sociais, e a promoção do bem de todos sem nenhum tipo de 

preconceito (BRASIL, 1988). De acordo com Assunção (2010), mesmo dotados de um 

elevado grau de generalidade os referidos princípios constituem cânones para 

subsidiar o interprete.   

Em seguida, no artigo quarto da Magna Carta, o constituinte cuidou de regular 

as relações internacionais estabelecendo, dentre outros princípios, a prevalência dos 

direitos humanos, igualdade entre os Estados, a defesa da paz, solução pacífica dos 

conflitos, cooperação entre os outros povos para o progresso da humanidade 

(BRASIL, 1988).  

Após listar os princípios supracitados, o constituinte estabelece o artigo quinto 

do texto constitucional, discorrendo sobre os direitos e garantias fundamentais do 

cidadão, dedicando mais de 70 incisos para tratar dos direitos individuais e coletivos. 

O referido artigo, em seu parágrafo segundo, deixa claro que além dos direitos taxados 

na Carta Magna, outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados ou dos tratados internacionais não estão excluídos, tema que será melhor 

trabalhado em tópico posterior específico.  

[...] a Constituição define princípios fundamentais, como os valores 
sociais do trabalho e a livre iniciativa, estabelece objetivos 
fundamentais para a república como o desenvolvimento nacional, a 
erradicação da pobreza da pobreza e da marginalização e a redução 
das desigualdades sociais e regionais e, de ultimo, em capítulo 
próprio, enuncia os direitos sociais, abrangendo genericamente a 
educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desempregados. Nos artigos 6º 7º declina direitos sociais 
especificamente em favor dos trabalhadores. (BONAVIDES, 2006, p.  
374). 

Em suma a Constituição Federal de 1988 zelou por proteger o homem em 

todos os âmbitos, especificando proteção aos direitos e garantias fundamentais tais 

como os direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos, 

dentre outros dispostos no texto constitucional, “como se vê no texto constitucional 

imprime uma latitude sem precedentes aos direitos sociais básicos, dotados agora de 

uma substantividade nunca conhecida nas constituições anteriores”  (BONAVIDES, 

2006, p. 374). Desse modo deu-se início a um novo direito constitucional no Brasil.  
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Segundo Bonavides (2006), os direitos fundamentais foram a espinha dorsal 

do Estado social brasileiro, sendo eles o oxigênio das constituições democráticas. 

Além do reconhecimento dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico, faz-se 

necessário que eles sejam cumpridos, de forma a evidenciar a força normativa da 

Constituição “como direito superior, de todos os órgãos e titulares dos poderes 

públicos” (CANOTILHO, 2001, p. 16), ou seja, as normas dispostas no texto 

constitucional devem servir de base para o restante do ordenamento jurídico. 

Dentre os direitos fundamentais existem, de acordo com Bonavides (2006), 

as denominadas garantias de primeiro grau ou cláusulas pétreas sendo raras e 

imutáveis e, as garantias de segundo grau mais frequentes e simples. 

Garantias de primeiro grau vem a ser aquelas que privam o legislador 
constituinte, ou seja, o titular do poder de reforma constitucional da 
faculdade de emendar a Constituição para alterar cláusulas que o 
texto da lei maior rodeou de uma proteção máxima de intangibilidade 
(BONAVIDES, 2006, p. 548).  

As garantias de primeiro grau estão dispostas no artigo 60, § 4º da 

Constituição Federal, o qual diz ser imutável a forma federativa do Estado, o voto 

direto, secreto universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias 

individuais (BRASIL, 1988).  

Essa imutabilidade ocorre devido à importância dos direitos supracitados “cuja 

a mudança ou supressão fere a essência, a natureza e a razão de ser da própria lei 

suprema” (BONAVIDES, 2006, p. 549), portanto é necessária para que se mantenha 

a continuidade do regime democrático de direito e a soberania da nação. 

Contudo, as cláusulas pétreas não se encontram restritas ao artigo 60, § 4º 

da Constituição, é possível encontrar outras garantias de primeiro grau ao longo de 

todo o texto constitucional, como por exemplo o direito à vida, disposto no artigo 5º da 

Carta Magna. 

As garantias de segundo grau podem ser alteradas de modo mais simples 

uma vez que “recai unicamente contra o poder reformista do legislador constituinte 

constituído, competente habilitado pela Constituição para exercer o poder de emenda” 

(BONAVIDES, 2006, p. 549).  

São indispensáveis a observância, a pratica e a contextura formal dos direitos 

de primeira e segunda geração para a eficácia do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que compõe o rol de fundamentos do Estado Democrático de Direito, “os 

direitos fundamentais refletem o fundamento conceitual da democracia” (TONET, 
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2016, p.46). Sendo assim, “a inclusão dos direitos fundamentais sociais no âmbito de 

proteção constitucional foi indispensável à instalação do chamado Estado Social e 

Democrático de Direito” (KALIL, 2016, p. 29). 

Instalado o Estado Social e Democrático de Direito, conforme explica Bobbio 

(1986), tem-se a democracia como produto de uma evolução cultural do homem, a 

qual constitui um modelo de organização política em que as decisões são tomadas de 

forma coletiva, sendo difícil de ser substituída pelos modelos de organização que a 

antecederam, pois esses se caracterizam pela tirania. Faz-se necessário 

compreender a democracia como “instituição e exercício de procedimentos que 

permitem a participação dos interessados nas deliberações de um corpo coletivo” 

(BONAVIDES, 2006, p. 155).  

O Contrato Social, firmado entre os homens e o Estado, faz com que a ordem 

social seja mantida como também institui direitos e obrigações dos cidadãos.  

Há que ter em conta a concepção do homem que subjaz às actuais 
constituições, segundo a qual ele não é um mero individuo isolado ou 
solitário, mas sim uma pessoa solitária em termos sociais, constituindo 
precisamente esta referência e vinculação sociais do indivíduo – que 
faz deste um ser ao mesmo tempo livre e responsável – a base do 
entendimento da ordem constitucional assente no princípio da 
repartição ou da liberdade como uma ordem simultânea e 
necessariamente de liberdade e de reponsabilidade, ou seja, uma 
ordem de liberdade limitada pela responsabilidade. (NABAIS, 2012, p. 
31). 

É preciso reconhecer o atual estado de dependência do indivíduo em relação 

às prestações do Estado e fazer com que essas sejam distribuídas de forma 

igualitária, caso contrário não haverá democracia nem liberdade, Bonavides (2006). 

A democracia se apresenta como modelo de organização política, 
consequência da evolução social contemporânea. É o fundamento das 
decisões coletivas responsáveis pela contingencia dos anseios e 
necessidades sociais que visem à perpetuação do contrato social. 
Além disso, suas premissas teóricas são o que sustentam a 
legitimidade da ficção-Estado no cerceamento lícito da liberdade 
individual. (TONET, 2016, p. 45-46). 

Desse modo o cidadão estaria autorizado a fazer o que bem lhe aprouver 

dentro dos moldes da liberdade individual que delibera o Estado Social e Democrático 

de Direito. Uma dessas coisas seria o uso da desobediência civil “outorgado aos 

cidadãos, para se opor contra a ordem jurídica que afronta as suas prerrogativas” 

(AGRA, 2014, p. 191), e se encontra disposto de forma implícita na Constituição 

Federal, assunto que será aprofundado posteriormente.  
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O direito à desobediência civil, segundo o que preceitua Agra (2014), está em 

conformidade com os mandamentos do Estado Social e Democrático de Direito, na 

orbita dos direitos fundamentais, cumprindo com o princípio da cidadania, legalidade, 

da dignidade da pessoa humana, entre outros.  

2.2 O DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS  

Conforme exposto no tópico anterior, o Brasil enquanto Estado Social e 

Democrático de Direito “se compete a realizar os valores da socialidade e da 

solidariedade e de Direito [...] e à proteção dos direitos e garantias fundamentais 

individuais e coletivos” (LOSS, 2015, p. 1458). Para que tal competência seja 

realizada o Estado necessita de financiamento, arrecadado mediante o recolhimento 

de tributos5.  

O Brasil se configura como Estado Fiscal Social, em razão da Constituição 

Federal de 1988. Em regra, nesse sistema, o Estado não gera suas próprias riquezas, 

mas as garante a partir de receitas derivadas advindas de particulares – leia-se 

cidadãos.  

Ou seja, “a República Federativa do Brasil não é um Estado Tributário, mas 

Fiscal, onde as suas finalidades não se materializam mediante a comutatividade, mas 

pela distributividade” (LOSS, 2015, p. 1458), o Estado tributa manifestações de 

riquezas dos particulares para que assim possa financiar os custos das atividades 

estatais propriamente ditas, como também faz uso do montante para cumprir com os 

direitos assegurados pela Magna Carta de 1988.  

O motivo de os impostos serem utilizados como umas das principais fontes de 

custeio para efetivação dos direitos fundamentais, é o Estado não ter capacidade para 

financiá-los a partir de suas receitas originárias – recursos captados com base na 

exploração de seu próprio patrimônio ou por meio de alienação de bens ou serviços – 

daí a arrecadação de receitas derivadas – decorrentes da cobrança de tributos – como 

meio de estratégia para que o Estado, em tese, proporcione com excelência os direitos 

fundamentais ao cidadão.  

                                                           
5 Tributo é gênero do qual decorrem cinco espécies, a saber: impostos, taxas, contribuições de 
melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Entretanto “a fiscalidade assumiu a função 
de arrecadação de receitas provenientes dos impostos a fim de que o Estado pudesse efetivar os 
direitos e garantias individuais, coletivos e sociais” (LOSS, 2015, p.6). 
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Dessa forma, o cidadão ao mesmo tempo em que é destinatário das políticas 

públicas também é a origem do financiamento das mesmas, é “por intermédio do 

imposto que o Estado brasileiro [...], retira a riqueza de quem a detém e a redistribui, 

proporcionalmente [...], à população desfavorecida economicamente” (LOSS, 2015, p. 

1458). A função desse Estado é reduzir a desigualdade entre os cidadãos, segundo 

Loss (2015), justifica-se assim o porquê de se aplicar a tributação. 

Contudo para que esse sistema seja cumprido com excelência é preciso que 

o Estado dê proteção ao cidadão para que o mesmo não sofra ações abusivas que 

possam lhe tirar as liberdades garantidas pela Carta Constitucional. O respeito ao 

contribuinte é a própria realização do princípio da dignidade humana.  

Embora o dever fundamental de pagar impostos não seja explícito, segundo 

o que diz Loss (2015) pode-se extrair do Estado Democrático de Direito o princípio do 

Estado Fiscal implícito na órbita constitucional. Tem-se além da aplicação da 

tributação um dever de solidariedade social com fundamento na ação estatal tributária, 

“um dever jurídico constitucional autônomo [...] para o desenvolvimento do Estado e 

da sociedade como um todo” (LOSS, 2015, p. 1458).  

De acordo com Nabais (2012), para que se possa compreender os deveres 

fundamentais, esses devem ser vistos sob a perspectiva de uma categoria ou figura 

jurídica própria.  

Os deveres fundamentais constituem uma categoria jurídico-
constitucional própria colocada ao lado e correlativa da dos direitos 
fundamentais, uma categoria que, como correctivo da liberdade, 
traduz a mobilização do homem e do cidadão para a realização dos 
objectivos do bem comum. (NABAIS, 2012, p. 64).  

Sendo assim os deveres fundamentais se assemelham aos direitos 

fundamentais, tendo os primeiros em posições jurídicas passivas “(isso é, das 

sujeições, deveres ou obrigações dos particulares) no direito público actual” (NABAIS, 

20102, p. 11-12). Os deveres fundamentais, de acordo com o que diz Nabais (2012), 

estão para com a comunidade, ou seja, estão ligados diretamente a realização dos 

valores acordados pelos indivíduos organizados em Estado. Tem-se por destinatários 

dos deveres fundamentais “os titulares passivos os indivíduos ou as pessoas físicas” 

(NABAIS, 2012, p. 106). 

Existe uma correlação entre os deveres e direitos fundamentais, um não pode 

existir sem o outro. A partir do cumprimento dos deveres fundamentais do homem e 

do cidadão cria-se uma garantia jurídica ou fática dos direitos fundamentais. Ao 
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mesmo tempo em que sem a existência dos direitos fundamentais é inconcebível, 

dentro de um Estado Democrático de Direito, uma via de mão única voltada apenas 

para os deveres, Nabais (2012). No âmbito do regime geral dos deveres 

fundamentais, esses cercam-se, dentre outros, dos princípios da universalidade, da 

igualdade, e da proporcionalidade. 

Dentre os vários deveres fundamentais, está o dever de pagar tributos. Com 

efeito, o recolhimento de tributos não deve ser visto apenas como uma relação de 

poder do Estado para com os cidadãos, mas sim “como o contributo indispensável a 

uma vida em comum e próspera de todos os membros da comunidade organizada em 

estado” (NABAIS, 2012, p. 185).  

Como dito anteriormente, o Estado necessita de financiamento para poder 

cumprir com as atividades estatais, via que constitui pelos impostos, “tem de socorrer-

se de recursos ou meios de exigir de seus cidadãos, constituindo justamente os 

impostos esses meios ou instrumentos de realização das tarefas estaduais” (NABAIS, 

2012, p. 185). 

Visto que o Estado carece de arrecadar valores para o custeio das atividades 

estatais e dos direitos fundamentais, e que essa arrecadação é feita via recolhimento 

de tributos, cabe esclarecer o que é tributo. Para tanto o artigo terceiro do Código 

Tributário Nacional dispõe que “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” 

(BRASIL, 1966). 

O referido artigo começa dizendo que tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, ou seja, é um pagamento, em dinheiro, obrigatório ao ente federativo, 

“independem da vontade do sujeito passivo, que deve efetivá-la, ainda que contra seu 

interesse” (CARVALHO, 2012, p. 35). Cabe ressaltar que de acordo com o artigo 156, 

inciso 11 do Código Tributário Nacional, existe a possibilidade de o crédito tributário 

ser extinto por meio de dação em pagamento, porém, é uma situação especifica e 

deve seguir as regras taxadas no referido artigo.  

Em seguida o artigo terceiro do Código Tributário diz que o tributo não pode 

constituir sanção de ato ilícito, porque “se determina a feição de licitude para o fato 

que desencadeia o nascimento da obrigação tributária” (CARVALHO, 2012, p. 36). 

Todo tributo é ato plenamente licito, quem o paga está cumprindo com a lei e, não 

sofrendo uma penalidade, as penalidades ficam por cargo do direito penal, dessa 
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maneira “separa-se, com nitidez, a relação jurídica do tributo da relação jurídica 

atinente às penalidades exigidas pelo descumprimento de deveres tributários” 

(CARVALHO, 2012, p. 36). 

Por último, de acordo com Carvalho (2012), o mencionado artigo diz que o 

tributo precisa ser instituído em lei para que possa ser cobrado, seguindo o princípio 

da estrita legalidade, uma vez que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa, senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988).   

Ademais, precedentes às normas escritas, estão as fontes do direito, que são 

“os focos ejetores de regras jurídicas, isto é, os órgãos habilitados pelo sistema para 

produzirem normas, numa organização escalonada” (CARVALHO, 2012, p. 36).  

Satisfeito o erário por meio da arrecadação de tributos, em sua maior parte na 

espécie de imposto, o Estado arrecada os recursos necessários para o cumprimento 

de suas atividades bem como ao cidadão deve ser garantido a efetivação dos direitos 

sociais e as garantias fundamentais. Isso porque a Constituição de 1988 se ocupa de 

garantir um Estado Social e Democrático de Direito.  

Cumpre esclarecer que o recolhimento dos tributos ocorre proporcionalmente, 

de acordo com a capacidade contributiva dos membros da comunidade. Conforme 

preceitua Nabais (2012) pagar impostos é um dever fundamental, que pode ser 

extraído da Constituição Federal, e tem por destinatário os cidadãos fiscalmente 

capazes, há o dever de contribuir na medida de sua capacidade contributiva.  

Nessa via “o imposto não deve ser encarado como um mero poder para o 

estado, nem como mero sacrifício para os cidadãos, constituindo antes o contributo 

indispensável a uma vida em comunidade organizada em estado fiscal” (NABAIS, 

2012, p. 679). Ou seja, o recolhimento de tributos, sobre tudo a espécie do imposto, é 

de suma importância para a manutenção das atividades atribuídas, via Constituição, 

ao Estado, de forma que “eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais a prestações 

materiais depende naturalmente dos recursos públicos disponíveis” (KRELL, 2002, p. 

22). Porém, consoante a tentativa de cumprimento das atividades estatais, ocorre a 

apresentação de alguns resultados ineficazes no Estado Fiscal, de acordo com Loss 

(LOSS,2015, p. 6): 

A tentativa de garantir uma situação de bem-estar geral que permitisse 
o desenvolvimento da pessoa humana fez com que o Estado do Bem-
Estar Social passasse a sofrer contestações, seja devido ao 
crescimento insuportável da dívida pública, à recessão econômica, ao 
abuso na concessão de benefícios com o dinheiro público, ao seu 
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assistencialismo sem a correspondente fonte de receitas seja, ainda, 
pela cobrança exaustiva e progressiva de impostos.  

Nessa perspectiva, é possível compreender o porquê estaria autorizado o uso 

da desobediência civil, grande ponto do presente estudo. Conforme será trabalhado 

em tópico específico, a desobediência civil se encontra implicitamente autorizada na 

Constituição Federal de 1988. Como já exposto anteriormente, a desobediência civil 

é meio pacífico de manifestação contra leis ou atos normativos de autoridades 

opressoras, que busca a alteração das mesmas em favor da coletividade.  

Dentre os exemplos, acima citados, sobre a ineficácia de alguns resultados 

do Estado Fiscal, ressalta-se a cobrança exaustiva e progressiva de impostos. 

Entendido que o recolhimento de impostos se realiza para a obtenção de recursos 

financeiros afim de cumprir com as atividades estatais, pode ocorrer em determinado 

momento a cobrança exorbitante dos mesmos e, isso fazer com que os cidadãos se 

sintam oprimidos, situação em que estariam autorizados a utilizar da desobediência 

civil como meio de protesto pacífico a fim de diminuir a cobrança excessiva de 

impostos.  

É dever do Estado cumprir com suas atividades tais quais os direitos sociais 

e garantias fundamentais bem como é dever do cidadão pagar impostos para o 

financiamento dessas atividades. Idealmente o dever fundamental de pagar tributos 

seria perfeito se a Máquina Estatal de fato utilizasse o valor arrecadado para a 

execução dos direitos fundamentais, porém isso nem sempre acontece. 

O Estado Fiscal apresenta resultados positivos e negativos, caso a cobrança 

exagerada de impostos bem como qualquer um dos resultas ineficazes do Estado 

passem a oprimir os cidadãos, esses estão autorizados ao uso da desobediência civil, 

para buscar mudanças e melhorias a coletividade. 

2.3 DESOBEDIÊNCIA CIVIL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Consoante ao que foi exposto anteriormente, a Constituição Federal é a Lei 

Maior que cuida dos direitos sociais e garantias fundamentais do cidadão. Além dos 

direitos e garantias taxados na Constituição, é possível dizer que existem garantias 

implícitas na redação da mesma, que podem ser retiradas do regime e dos princípios 

por ela adotados. A Constituição adota um regime “representativo, republicano, 

presidencialista como formas de governo e federal, como forma de Estado” (GARCIA, 
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2004, p. 236). Quanto aos princípios destacam-se, dentre outros, o princípio da 

cidadania, da soberania popular e da dignidade da pessoa humana.  

As Cartas Constitucionais brasileiras foram criadas com base em outras 

Constituições, portanto para entender a formação do texto constitucional brasileiro é 

preciso a compreensão histórica das constituições de outros países, em especial, a 

Constituição de 1787 dos Estados Unidos, em sua Ementa IX a qual transcreve-se “a 

enumeração de certos direitos na Constituição não poderá ser interpretada como 

negando ou coibindo outros direitos inerentes ao povo” (GARCIA, 2004, p. 212).  

A partir da análise da Ementa supracitada é possível perceber a abertura 

deixada para que outros direitos e garantias não mencionados de forma expressa não 

fossem suprimidos, nesse mesmo sentido seguiram as constituições brasileiras. O 

artigo 78 da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de 

fevereiro de 1891, que em seu texto original, diz, “a especificação das garantias e 

direitos expressos na Constituição não exclue outras garantias e direitos não 

enumerados, mas resultantes da fórma de governo que ella estabelece e dos 

princípios que consigna” (BRASIL, 1891), e assim sucessivamente até a chegada da 

Constituição de 1988 e, seu sistema de direitos fundamentais.  

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabeleceu em 

seu preâmbulo o Estado Democrático de Direito, a partir do qual é possível extrair 

uma série de diretos fundamentais, conforme exposto em tópico anterior. Destaca-se 

o artigo 5º, § 2º qual diz que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” (BRASIL, 

1988), ponto muito importante para a fundamentação do direito à desobediência civil.  

Com efeito, existem outros ordenamentos jurídicos que evidenciam a 

desobediência civil em seu texto constitucional.  A exemplo a Constituição alemã, a 

mesma consiste em um Estado Federal Democrático e Social em que, semelhante à 

Constituição brasileira, o poder emana do povo, assim autoriza à desobediência civil, 

podendo a mesma ser usada “contra qualquer um, [...] todos os alemães têm o direito 

de resistência, quando não houver outra alternativa” [sic] (DEUTSCHER 

BUNDESTAG, 2011, p. 141).  

Próximo ao Brasil, está a Argentina que de maneira similar a brasileira, 

autoriza o uso da desobediência civil por meio de sua Constituição, notadamente no 
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artigo 366 da Constitución de la Nación Argentina, deixando de modo explícito o direito 

de resistência dos cidadãos argentinos. O indivíduo posiciona-se na luta pela 

liberdade e dignidade frente as injustiças do poder. 

O Estado, em qualquer de suas formas, tem um limite muito definido 
quanto a suas atribuições para obter a ordem política. Quando esses 
limites se ultrapassam afetando diretamente as liberdades e dignidade 
das pessoas, então a legitimidade da resistência – desobediência civil 
– é indiscutível, constituindo seu exercício um dever moral, seja a título 
individual, seja a título da comunidade [...] Precisamente a reforma 
constitucional argentina de 1994, que incorpora pela primeira vez no 
constitucionalismo latino-americano o direito de resistência como um 
direito fundamental, está orientado na direção de defender os 
interesses da comunidade frente ao poder, mais além dos 
mecanismos constitucionais-procedimentais [tradução nossa]. 
(CARVAJAL, 1998, p. 22-23). 

Do mesmo modo é possível encontrar a desobediência civil na Constituição 

de Portugal. O artigo 2.º7 da referida Constituição deixa claro a instituição de um 

Estado de Direito Democrático. Consoante a Constituição Federal de 1988, no Brasil, 

a Constituição portuguesa não deixa explicitamente autorizado a desobediência civil 

em seu ordenamento, o artigo 17.º do aludido dispositivo contribui para a 

compreensão do regime constitucional adotado o qual diz que, “o regime dos direitos, 

liberdades e garantias aplica-se aos enunciados no título II e aos direitos fundamentais 

de natureza análoga” (PORTUGAL, 1976).  

Sendo assim a partir de uma análise hermenêutica, levando em consideração 

o regime e os princípios adotados pela Constituição portuguesa, pode-se extrair o 

direito a desobediência civil que se encontra implícito no mencionado dispositivo legal.  

Compreendendo o Brasil como um Estado Social e Democrático de Direito, é 

possível afirmar que a desobediência civil faz parte dos direitos fundamentais do 

                                                           
6 Esta Constituição manterá seu império ainda quando se interromper sua observância por atos de força 
contra a ordem institucional e o sistema democrático. Estes atos serão insanavelmente nulo. Seus 
autores serão passiveis da sanção prevista no artigo 29, inabilitados perpetuamente para ocupar cargos 
públicos e excluídos dos benefícios de indulto e da comutação de penas. Terão as mesmas sanções 
quem, como consequências desses atos, usurparem funções previstas para as autoridades desta 
Constituição ou das províncias, que responderão civil e penalmente por seus atos. As ações respectivas 
serão imprescritíveis. Todos os cidadãos têm o direito de resistência contra quem executar os 
atos de força enunciados neste artigo. Atentará também contra o sistema democrático quem incorrer 
em grave delito doloso contra o Estado que implique enriquecimento, restando inabilitado pelo tempo 
que as leis determinem para ocupar cargos ou empregos públicos. O Congresso sancionará uma lei 
sobre ética pública para o exercício da função [tradução e grifo nosso]. (ARGENTINA, 1994). 
7 Artigo 2.º: A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania 
popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, 
visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia 
participativa. (PORTUGAL, 1976).  
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cidadão mesmo não sendo expressamente dito no texto constitucional de 1988, pois 

o trecho do artigo 5º, § 2º deixa claro que a Constituição brasileira não exclui outros 

direitos e garantias fundamentais que decorram do regime e dos princípios que ela 

adota, sendo assim fica implícito o fundamento à desobediência civil. Nesse sentido 

preceitua Sarlet,  

No que tange especificamente aos direitos fundamentais não escritos 
(implícitos ou decorrentes do regime   e dos   princípios), há que 
atentar   para   alguns   aspectos   distintivos.  Referentemente   ao 
primeiro grupo, que   engloba posições jurídicas fundamentais 
subentendidas nas normas de direitos fundamentais integrantes do 
catálogo não há, salvo melhor juízo, equiparação a fazer, uma vez que   
a própria norma constitucional já reconhece – ainda que   não 
expressamente – o direito fundamental   não escrito (implícito), nela   
subentendido.  Trata-se, por tanto, de extrair do texto o que   nele já 
está contido. (SARLET, 2012, p.71). 

De acordo com essa linha de pensamento pode-se dizer que a Constituição 

reconhece mesmo que implicitamente o direito de transgredir à lei. Assim, é possível 

afirmar que “o regime dos direitos fundamentais consagrado na Constituição brasileira 

abrange, no seu sistema, a possibilidade de direitos fundamentais implícitos [...] 

adotados pela Constituição – dentre eles o direito da desobediência civil” (GARCIA, 

2003, p. 20).  

Nesse ponto, nota-se uma problemática em torno do instituto da 

desobediência civil, qual seja, certo preceito normativo ser questionado dentro de um 

sistema jurídico legitimado pelos próprios desobedientes. Os fautores à desobediência 

civil são complacentes com o sistema jurídico constitucional, porém defendem o direito 

de resistir a atos de opressão em que a legitimidade do governo é questionada. 

Em outras palavras: a desobediência civil não configura uma exceção 
no Estado Democrático, uma espécie de válvula de escape para se 
utilizar em momentos de grave crise constitucional; ao contrário, a 
ideia de desobediência civil constitui, ao lado de outras noções caras 
ao pensamento liberal clássico (autonomia de vontade, proteção à 
propriedade, liberdade política), a própria base de tal tipo de Estado, 
sendo, portanto, um direito fundamental. (MATOS, 2005, p. 57). 

Matos (2006) expõe que a desobediência civil não se trata de uma anarquia 

pura e simples, mas sim de uma revolta qualificada que se orienta, com propósito em 

um objetivo maior, para uma finalidade transcendente ao mero descumprimento de 

mandamentos legais. Destarte aplica-se o aludido instituto afim de garantir a 

efetividade dos direitos fundamentais, que possam vir a ser violados pelo 

ordenamento jurídico ou por organização estatal, Costa (2017).  
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Desobediência civil serve para garantir a participação do cidadão no exercício 

do poder, conforme o artigo 1º, § único da Constituição Federal de 1988, “todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição” (BASIL, 1988).  

Uma vez firmado o contrato social, com destaque para o princípio da 

soberania popular, foge a lógica o fato de o cidadão ter direito de intervir na criação 

da norma e não ter direito de intervir na modificação ou revogação da mesma quando 

essa conflitar com a Constituição, “o cidadão deve participar na formação das grandes 

decisões políticas, deve participar mais ativamente, sempre, na gestão dos assuntos 

locais [...] na concretização de medidas de proteção das liberdades” (GARCIA, 2004, 

p. 136).  

Sendo assim o cidadão pode intervir sempre que os governantes praticarem 

atos abusivos contra o povo, violando seus direitos e garantias fundamentais, “o 

simples fato de não ter a desobediência civil expressa no texto Constitucional como 

direito fundamental não significa que ela não tenha esse condão” (BRAGA, 2014, p. 

18). Matos (2006) explica que o reconhecimento do estatuto jusfundamental da 

desobediência civil apresenta-se como uma forma de resguardar a dignidade da 

pessoa humana diante do abuso de poder.  

A Carta Magna de 1988 estrutura o Brasil na forma de uma democracia 

representativa, ou mista, leia-se uma conciliação entre o modelo representativo e o 

participativo ou direto, “um dos baluartes do constitucionalismo moderno – regime 

democrático do conviver social, irmana-se aos princípios da soberania popular e da 

participação direta ou indireta” (GARCIA, 2004, p. 255). Desse modo o povo, através 

do processo eleitoral ou por atuação direta do cidadão, empresta legitimidade para o 

desenvolvimento da atividade democrática do Estado. 

O Brasil validou outra forma de participação no processo de confecção da lei, 

patrocinado pelo artigo art. 14.º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que trata 

da soberania popular, alicerçando-se ainda mais em conjunto com o  artigo 5.º, § 2.º 

e, artigo 1.º do referido diploma,  “o regime que alude o § 2.º do art. 5.º compreende, 

no sistema atual, todo o quadro da estrutura estatal definida no art. 1.º: a República 

Federativa do Brasil [...] constitui-se em Estado Democrático de Direito” (GARCIA, 

2004, p. 236).   

A desobediência civil é uma forma legitima de participação do cidadão no 

exercício do poder, levando em consideração o processo de democratização em que 
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ocorre a instituição e o exercício de procedimentos que possibilitam a participação dos 

interessados nas deliberações de um corpo coletivo, Bonavides (2006). Nas palavras 

de Braga, 

A desobediência civil nada mais é do que uma forma de garantir e 
efetivar os princípios [...], defendendo os demais direitos e garantias 
fundamentais do ser humano; não há como entender a desobediência 
civil de forma diversa do que um direito fundamental de titularidade de 
qualquer cidadão brasileiro, decorrente do regime e dos princípios 
adotados pela Constituição Federal de 1988. (BRAGA, 2014, p. 19). 

Percebe-se assim um paradoxo na medida em que a mesma Constituição que 

estabelece direitos e vincula o dever de obedecer também autoriza a não obediência, 

situação em que certo preceito normativo, ainda que de forma imperfeita, é 

questionado mediante um sistema legitimado pelos próprios desobedientes. Contudo 

apesar de legitimado uma parcela da população pode ficar insatisfeita com 

determinada parte do sistema.  

De modo que o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 que traz consigo o 

princípio da cidadania, como sendo um direito a ter direitos. Ou seja, o exercício da 

cidadania possibilita o reconhecimento do direito a desobedecer ao Direito.  

No magistério de Moraes (2010), o direito à desobediência civil é 

juridicamente assegurado dentro das prerrogativas do exercício à cidadania, “a 

cidadania é a quintessência da liberdade, o ápice das possibilidades do agir individual, 

o aspecto eminentemente político da liberdade” (GARCIA, 2004, p. 136).  

De acordo com essa perspectiva a desobediência civil surge como uma 

proposta de ação positiva e pacífica afim de preservar “o direito de resistir a um poder 

exercido de forma arbitrária, tirânica, absolutista, não democrática, agressora das 

liberdades”, (MONTEIRO, 2003, p. 2). Entretanto, não cabe generalizar a 

desobediência civil, é preciso seguir os preceitos que caracterizam o referido instituto, 

como bem explica (MATOS, 2005, p. 56), 

Por seu turno a desobediência civil não se define pela negativa de 
qualquer ordem, de qualquer governo e de qualquer direito; trata-se 
ao contrário, de questionar e de resistir a uma específica ordem, a um 
tipo de governo e um particular direito, que, por diversas razões, são 
tidos como imorais e injustos. 

Como já dito anteriormente, não se trata a desobediência civil de um 

anarquismo social, uma anomalia, nem mesmo de um ato ilícito, mas sim do exercício 

regular do princípio da cidadania e demais princípios constitucionais. O 

reconhecimento da desobediência civil como direito fundamental “representa uma 
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espécie de garantia segundo a qual aqueles que concederam o poder podem retomá-

lo a qualquer momento, desde que compareçam razões fortes para justificar” 

(MATOS, 2005, p. 58). 

Ante o exposto, verifica-se que o direito à desobediência civil se encontra 

implícito na Constituição Federal de 1988 por meio do regime e dos princípios por ela 

adotados, como bem reforça o artigo 5.º, § 2.º alicerçado pelo artigo 1.º e artigo art. 

14.º, inciso III do aludido diploma legal.  
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3 DESOBEDIENCIA CIVIL APLICADA AO DIEITO TRIBUTÁRIO EM RELAÇÃO À 
TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO 

A finalidade desse capítulo é demonstrar, através de uma análise 

hermenêutica, a inconstitucionalidade da tributação sobre o consumo, levando em 

consideração o sistema regressivo adotado pelo Brasil no qual a maior porcentagem 

de tributos recai sobre os bens e serviços consumidos pelos contribuintes. Esse 

sistema leva a uma tributação proporcionalmente injusta, que fere princípios 

constitucionais e tributários, que afeta principalmente a classe economicamente 

menos favorecida. Também tem o propósito de discorrer sobre a falta de 

transparência no que tange a informação da porcentagem de tributos incidentes sobre 

o consumo. E por fim demonstrar abusos do governo em relação a tributação sobre o 

consumo de combustíveis, que autorizariam o uso da desobediência civil. 

3.1 A INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE A TRIBUTAÇÃO NO CONSUMO   

Na medida em que os homens foram percebendo a necessidade de conviver 

em grupos surgiram as sociedades, essas por sua vez foram sendo estruturadas de 

maneira a se adequar as movimentações e aos interesses sociais. Conforme as 

sociedades cresceram, as comunidades se subdividiram, surgiram novas posições, a 

hierarquia foi instalada e, com o desenvolvimento regras escritas foram geradas as 

quais criaram deveres e obrigações perante o corpo social.  

Dentre toda essa evolução e com surgimento da democracia, houve um dado 

momento em que passou a ser necessário que os indivíduos dispusessem de 

contribuições para o financiamento dos direitos e obrigações, sobretudo no Estado 

Social e Democrático de Direito, conforme trabalhado no tópico anterior. Essas 

contribuições são conhecidas hodiernamente pelo gênero tributo, subdivididas em 

cinco espécies, quais sejam, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os 

empréstimos compulsórios e, as contribuições especiais.  

Esse tópico pretende discorrer, especificamente sobre a espécie de imposto 

em relação ao consumo e sua inconstitucionalidade ante a Constituição Federal.  

A tributação sobre o consumo no Brasil representa um peso demasiadamente 

grande. Importante ressaltar que quando se fala em tributação no consumo, os 

impostos que mais se destacam são: o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o 
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Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e, o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS). 

A cobrança do ICMS fica por cargo dos Estados-Membros e do Distrito 

Federal, e incide em grande parte sobre a aquisição de mercadorias em geral, na 

prestação de serviços de telecomunicação, nos serviços de transporte entre os 

municípios ou estados brasileiros bem como na importação de mercadorias, sendo 

regulado pelo artigo 155, II da Constituição8.  

O IPI é tributo de competência da União, disposto no artigo 153, IV da 

Constituição9, incidindo sobre a industrialização de determinados bens, tanto 

nacionais quando estrangeiros, exemplo de bem tributado por esse imposto são obras 

de ferro fundido, ferro e aço. Semelhante ao ICMS o ISS10 também é de competência 

dos Estados-Membros e do Distrito Federal, incidindo sobre serviços de qualquer 

natureza, como por exemplo serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro.  

A problemática sobre esse tema se encontra na desigualdade causada pela 

tributação no consumo, o Brasil adota um sistema de tributação um tanto quanto 

injusto, pois foca na arrecadação indireta, tributa principalmente os bens e serviços 

consumidos pelos contribuintes, enquanto outros países, como a Dinamarca por 

exemplo, têm seu foco na tributação sobre a renda.  

De acordo com (LÍRIO, LIMA, 2016-2017, p. 87): 

A tributação do consumo brasileiro possui natureza de cobrança 
regressiva, onerando de forma mais severa os pobres, tendo em vista 
que os elevados tributos são inseridos no valor final dos produtos e 
serviços e repassados aos destinatários finais (consumidores).  

Ainda, conforme as autoras supracitadas, a arrecadação de natureza 

regressiva causa uma tributação mais severa sobre a população economicamente 

menos favorecida – leia-se os cidadãos assalariados que recebem em média um 

salário mínimo mensal – pois são cobradas alíquotas iguais para todos os 

contribuintes, desde aquele que recebe oitocentos reais até aquele que recebe oito 

mil reais mensais, não levando em consideração a capacidade econômica dos 

consumidores. Dessa forma um serviço que custa cem reais para o consumidor que 

                                                           
8 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:   II -  operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.  
9  Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: IV -  produtos industrializados. Regulado também 
pelo Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010. 
10 Regulado pela Lei Complementar 116/2003.  
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recebe um salário de oitocentos reais, custará os mesmos cem reais para outro 

consumidor que recebe oito mil reais, o que torna a tributação proporcionalmente 

injusta, posto a desigualdade salarial entre os dois tipos de consumidores.  

Segundo os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada11 (IPEA) a 

maior penalização sobre a cobrança desse imposto ocorre na parcela mais pobre da 

sociedade, pois há um excesso de tributação sobre os bens e serviços de 18,8% do 

Produto Interno Bruto (PIB), maior do que em qualquer outro país da Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), em que a média é de 11,6% 

do PIB. Esse cenário proporciona grandes desigualdades sociais e econômicas que 

vão na contramão dos objetivos constitucionais.  

O artigo 3.º da Constituição Federal de 1988 elenca os objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, tais quais construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 1988). 

Porém o atual sistema tributário não favorece a redução das desigualdades 

sociais. Esse sistema de tributação fere um dos princípios basilares da Constituição 

brasileira, o princípio da isonomia12. Conforme disposto no artigo 150, inciso II da 

Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente (BRASIL, 1988). 

O referido dispositivo pode ser entendido como um desdobramento do 

princípio geral da isonomia, consagrado no aspecto formal e substancial, logo, 

significa dizer tratar igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais, na medida 

em que se desigualam (MACHADO SEGUNDO, 2018, p. 75). Em termos práticos 

relacionado a tributação no consumo, o princípio da isonomia seria cumprido com 

excelência se os bens e serviços dispusessem de tributação com alíquotas 

proporcionais de acordo com a condição econômica dos contribuintes, entretanto isso 

não ocorre.  

                                                           
11 Vide: GOMES, Marcel. As distorções de uma carga tributária regressiva. Disponível em: 
<http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3233&catid=30&Itemid=
41>. Acesso em 06 de out de 2018. 
12 Artigo 5.º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. (BRASIL, 1988).  
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Além de não cumprir com os princípios constitucionais, a oneração em 

impostos no consumo tão pouco segue os princípios concernentes ao direito tributário, 

tais quais o princípio da seletividade o qual diz que quanto maior a essencialidade do 

bem, menor deve ser o imposto que recai sobre ele e, o princípio da capacidade 

tributária13 em que aqueles com maior capacidade contributiva, ou seja, os que 

possuem maiores condições econômicas devem ser mais onerados do que os 

economicamente menos favorecidos, Machado segundo (2018). 

A Constituição deixa expresso o princípio da seletividade sobre o IPI14. Do 

mesmo modo é expresso no tocante ao ICMS15, todavia, no artigo 155 da CF/88, a 

expressão “poderá ser seletivo” deixa em aberto, sendo facultativo ao legislador 

instituir alíquotas seletivas ou não. Preceitua (MACHADO SEGUNDO, 2018, p. 111): 

Assim, após 1988, os Estados-membros passaram a adotar alíquotas 
seletivas para o ICMS, mas sem respeitar o critério da essencialidade, 
estabelecendo os percentuais mais altos justamente para itens de 
maior essencialidade, como a energia elétrica, sujeita a alíquotas entre 
25% e 30%, enquanto a generalidade das mercadorias não essenciais 
é onerada por alíquotas entre 17% e 18%. 

Ainda segundo o aludido autor, faculta ao legislador a adoção de alíquotas 

seletivas em relação ao ICMS, entretanto o critério da essencialidade é obrigatório, 

sendo assim os Estados-Membros podem adotar a seletividade, ou não, preferindo 

instituir o imposto com apenas uma alíquota para todos os produtos e serviços, porém 

tal faculdade “ocasiona um problema chamado de Guerra fiscal, que de forma sucinta 

significa uma tentativa dos Estados de concederem através de incentivos fiscais 

melhores condições para empresas se estabelecerem em seus territórios” (LÍRIO, 

LIMA, 2016-2017, p. 99).   

Contudo caso optem por utilizar a seletividade, será compulsório o emprego 

da essencialidade, por isso são claramente inconstitucionais as leis estaduais que 

fixam alíquotas mais elevadas para bens ou serviços essenciais, como energia elétrica 

por exemplo, Machado Segundo (2018). 

                                                           
13 Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: § 1.º - 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. (BRASIL, 1988). 
14 Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre:  IV -  produtos industrializados; § 3.º - O imposto 
previsto no inciso IV: I -  será seletivo, em função da essencialidade do produto. (BRASIL, 1988). 
15 Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  II -  operações 
relativas à circulação de mercadorias [...]; § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
III -  poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. (BRASIL, 1988).  
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Com efeito, não pode ser tido com inconstitucionais apenas as leis estaduais 

que tributam bens ou serviços essenciais, é possível compreender por inconstitucional 

a tributação onerosa sobre o consumo como um todo, visto que a mesma fere vários 

princípios constitucionais e tributários.  

Como já exposto, a tributação elevada sobre o consumo fere o princípio geral 

da isonomia bem como o princípio da seletividade e da capacidade tributária. Contudo 

uma interpretação hermenêutica sobre o tema, permite considerar que os princípios e 

direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, da erradicação da pobreza e, 

da redução das desigualdades sociais também são feridos.  

O artigo 7.º da Constituição dispõe além de outros direitos, aos trabalhadores 

urbanos e rurais o direito a um salário mínimo fixado em lei capaz de atender às suas 

necessidades vitais básicas e a de suas famílias com moradia, educação, saúde, 

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que 

lhe preservem o poder aquisitivo (BRASIL, 1988).  

Nesse ponto cabe interpretar pela inconstitucionalidade da tributação onerosa 

sobre o consumo, porque, segundo o que leciona Lírio, Lima (2016-2017), existe uma 

incoerência na aplicação dos princípios e direitos previstos no artigo 7.º da Lei maior, 

pois uma tributação onerosa sobre esses bens de subsistência faz com que o mínimo 

existencial seja mitigado.  

Ao mesmo tempo em que a Carta Magna preza pelas garantias fundamentais 

da pessoa humana a mesma dispõe sobre a arrecadação de impostos, de forma que 

esses são cobrados fielmente a sua legislação, portanto a Constituição Federal deixa 

de cumprir com o papel de garantir os direitos fundamentais e básicos de todo ser 

humano, como também entra em contradição com a parte de sua redação que dispõe 

sobre a tributação.  

Ante todo o exposto, pode-se entender a inconstitucionalidade da cobrança 

onerosa de imposto sobre os bens e produtos, visto que essa tributação fere 

incisivamente o princípio da dignidade da pessoa humana, e demais princípios 

constitucionais e tributários, gerando desigualdade e aumentando a pobreza da 

população. 
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3.2 A AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA FISCAL NOS IMPOSTOS INDIRETOS 

Como visto, a tributação é meio imprescindível de financiamento estatal, para 

o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais, porém o Brasil adota um 

“modelo repressivo de tributação, fundado na arrecadação tributária por meio de 

impostos indiretos incidentes sobre bens e serviços” (AQUINO, 2016, p. 23).  

O tópico anterior cuidou de demonstrar, por meio de uma interpretação 

hermenêutica, a inconstitucionalidade da tributação que incide nos bens e produtos 

consumidos pelo cidadão brasileiro. No presente tópico, será trabalhado a ausência 

de transparência fiscal nos impostos indiretos, que recaem em demasia sobre a 

tributação no consumo. 

No quesito transparência sobre os tributos, é preciso fazer a diferenciação 

entre os impostos diretos e indiretos, pois a depender de cada um, na maioria das 

vezes o cidadão não percebe o valor que satisfaz em impostos. 

Uma classificação, de fundo econômico, mas com reflexos jurídicos, é 
a que divide os tributos em diretos e indiretos. Os primeiros são 
devidos, “de direito”, pelas mesmas pessoas que, “de fato”, suportam 
o ônus do tributo; é o caso do imposto de renda. Os indiretos, ao 
contrário, são devidos, “de direito”, por uma pessoa (dita “contribuinte 
direto”), mas suportados por outra (contribuinte de fato): o “contribuinte 
de direito” recolhe o tributo, mas repassa o respectivo encargo 
financeiro para o contribuinte de fato”; os impostos que gravam o 
consumo de bens e serviços (IPI, ICMS, ISS) estariam aqui incluídos. 
(AMARO, 2014, p. 111). 

Quando se trata de imposto direto, tal qual imposto de renda, contribuição 

previdenciária, o contribuinte tem maior facilidade na visualização do montante, porém 

ao se tratar dos impostos indiretos a dificuldade é maior, não há visibilidade, tão pouco 

informações transparentes e precisas sobre a incidência dos mesmos na tributação 

sobre o consumo. 

A falta de ciência do contribuinte sobre o percentual de imposto que o mesmo 

paga ao consumir um bem ou serviço por vezes causa surpresa quando revelada, “a 

carga tributária é tão expressiva que, à ciência, sucedem com frequência, reações de 

espanto e, não raro, indignação e incredulidade” (VELLOSO, 2007, p. 114). 

A Constituição da República Federativa do Brasil regula, em seu artigo 150, § 

5.º, o esclarecimento aos consumidores acerca dos impostos que incidam sobre 
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mercadorias e serviços16 (BRASIL, 988). Conquanto, essa determinação não é 

precisamente seguida, ferindo diretamente o princípio da transparência fiscal, 

encontrado no supramencionado dispositivo constitucional.  

Ao princípio da transparência fiscal, significa dizer que “a atividade estatal de 

tributar deve ser pautada na clareza, abertura e transparência” (TORRES, 2011, p. 

125). Desse modo compreende-se que o referido princípio age de modo a limitar o 

poder de tributar, uma vez que o contribuinte tem constitucionalmente assegurado o 

direito de conhecer o montante de impostos que satisfaz ao governo.  

O sistema regressivo de tributação indireta encontra uma certa facilidade em 

passar desapercebido pelo contribuinte, posto que os valores dos impostos são 

embutidos nos preços dos bens e serviços adquiridos pelos cidadãos. Ainda que seja 

constitucionalmente resguardado o princípio da transparência fiscal, o poder 

constituinte delega ao legislador infraconstitucional a fixação de diretrizes para 

esclarecer ao contribuinte sobre a satisfação dos impostos incidentes no consumo, 

Aquino (2016).  

No entanto há uma dificuldade em cumprir com a referida norma, “houve [...] 

um vácuo legislativo, em que reinou a obscuridade na incidência de impostos sobre 

mercadorias e serviços”. Após a promulgação da Constituição de 1988, passaram-se 

vinte e quatro anos sem regulamentação sobre a transparência no montante de 

impostos realizados ao estado, apenas em 2012 o legislador regulamentou o 

dispositivo constitucional por meio da Lei da Transparência n.º 12.741/2012.    

A mencionada regulamentação infraconstitucional preza por medidas de 

esclarecimento ao consumidor, em que nas vendas de mercadorias e serviços 

emitidos em todo o território nacional, deverá constar nos documentos fiscais a 

informação do valor aproximado correspondente a totalidade dos tributos federais, 

estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de 

venda. Ainda a apuração dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada 

mercadoria ou serviço, separadamente (BRASIL, 2012)17. 

                                                           
16 Artigo 150, § 5.º. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: § 5º A lei determinará medidas para que os 
consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 
(BRASIL, 1988).  
17 Para maiores informações ver: BRASIL. Lei n.º 12.741 de 08 de dezembro de 2012. Dispõe sobre 
as medidas de esclarecimento ao consumidor. Brasília, DF, 08 dez. 2012. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12741.htm>. Acesso em: 02 de out. 
2018.  
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A Lei da Transparência dá ciência, em separado, ao contribuinte sobre a carga 

tributária que suporta sobre os produtos ou serviços que consome, “há evidente 

complexidade de apuração dos impostos indiretos incidentes sobre o consumo, assim 

como há insuficiência de fiscalização pelos entes federativos” (AQUINO, 2016, p. 24). 

Esses fatos fazem com que não haja eficácia na mencionada Lei. 

Ocorre que conforme já demonstrado, no Brasil, parcela significante 
da carga tributária promovem de impostos indiretos sobre o consumo, 
e nestes, há complexidade de apurar o valor exato, vez que propagam 
na cadeia de consumo, não tendo o contribuinte como visualizar o 
montante de impostos embutidos no preço do produto ou serviço. [...] 
Cada um dos tributos [...] detém peculiaridades na forma de 
arrecadação, tendo, diferentes legislações regulamentadoras, bases 
de incidência e alíquotas, o que por si só comprova a complexidade 
de demonstrar com fidedignidade as informações tributárias. 
(AQUINO, 2016, p. 24). 

Considerando esse tipo de complexidade, fornecedores e demais integrantes 

da cadeia de consumo se aproveitam e deixam de prestar a informação tributária ou 

a realizam de maneira imprecisa, Aquino (2016).  

Uma vez que tais impostos se caracterizam principalmente pela baixa 

visibilidade e repercutem diretamente na cadeia de consumo, Aquino (2016), a 

capacidade econômica do consumidor é desconsiderada, implicando na tributação 

proporcionalmente injusta que tem como resultado elevadas desigualdades sociais. 

Por essas consequências se faz necessário o cumprimento com excelência das 

legislações que preveem a clareza das informações tributárias. Segundo (TORRES, 

2011, p. 127): 

A providência é da maior importância e servirá para coarctar abusos 
do legislador, que muita vez prefere aumentar os impostos indiretos, 
que são invisíveis e causam pequena reação popular, do que majorar 
tributos diretos e progressivos, que incidem sobre pessoas de maior 
capacidade contributiva, mas ficam sujeitos lobby e a resistência dos 
interessados; agora, com a informação sobre a carga tributária 
incidente sobre as mercadorias, haverá maior controle por parte do 
contribuinte e eleitor.  

   Apesar da importância em se manter claro a tributação incidente sobre o 

consumo “muitos estabelecimentos não a aplicam e, outros, quando informam os 

valores dos tributos, fazem de maneira generalizada e confusa” (CAVALCANTE; 

HOLANDA, 2017, p. 248). Devido à falta de conhecimento do cidadão, não existe uma 

cobrança em relação ao cumprimento efetivo da lei. 
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Foi criado o Decreto n.º8.264/201418 que regulamenta a Lei n.º 12.741/12, 

bem como o artigo 150, § 5.º da Constituição Federal, porém a ausência de controle 

estatal influencia ainda mais na falta de conscientização do cidadão. Além do referido 

decreto, que regulamenta a Lei de Transparência sobre os impostos, o contribuinte 

também pode recorrer ao Código de Defesa do Consumidor19 – Lei n. 8.078/90 – posto 

que se trata de uma relação de consumo. Porém o processo de transparência e 

conscientização do contribuinte é vagaroso, somado ao desrespeito pelas empresas 

e, a omissão de ação dos cidadãos em exigir seus direitos, Cavalcante; Holanda 

(2017).  

A despeito da clarividência do contribuinte em relação ao montante que realiza 

aos cofres públicos, há o desconhecimento dos mesmos sobre a carga que suportam. 

O sistema regressivo de tributação adotado no Brasil, faz com que a tributação mais 

alta recaia sobre o consumo, desse modo o cidadão de classe financeira mais baixa, 

na maioria das vezes, não percebe a porcentagem descomedida de impostos que 

recaem sobre os bens e serviços.  

Mesmo havendo previsão constitucional e regulamentação da Lei n.º 

12.741/2012, o processo de transparência sobre a carga tributária incidente no 

consumo ainda é lento, levando à tributação proporcionalmente injusta visto que os 

contribuintes com menos recursos financeiros não têm consciência da alta 

porcentagem de impostos indiretos que recaem sobre as mercadorias e serviços.  

3.3 PRÁTICAS ABUSIVAS DO GOVERNO QUE AUTORIZAM A DESOBEDIÊNCIA 

CIVIL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA RELACIONADA AO CONSUMO DE 

COMBUSTÍVEIS  

Consumido mundialmente, o petróleo é um dos bens que compõe a matriz de 

sustentação do comércio em geral. Seus derivados integram desde a matéria prima 

até produtos finais na indústria, a exemplo a gasolina e o diesel, combustíveis 

automotivos de suma importância para a locomoção de pessoas, transporte de 

                                                           
18 Vide: BRASIL. Decreto n.º 8.264/2014 de 05 de junho de 2014.  
Regulamenta a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012. Brasília, DF, 05 de jun. 2014. Disponível 
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8264.htm>. Acesso em: 04 de 
out. 2018.  
19 “O Decreto n. 8.264/2014, que regulamenta a Lei n. 12.741/2012, dispõe, no art. 7.º, que as punições 
pelo não cumprimento das diretrizes em questão sujeitam o infrator às sanções previstas no Capítulo 
VII, do Título I, da Lei nº 8.078/90” (CAVALCANTE; HOLANDA, 2017, p.251).  
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produtos e, demais usos como por exemplo maquinários agrícolas, se tratando de 

fonte não renovável. Conquanto esses não são os únicos combustíveis automotivos 

utilizados, existe também o etanol, combustível composto por álcool de origem vegetal 

e fonte renovável. 

Esse tópico pretende tratar da alta tributação no tocante aos combustíveis, as 

consequências geradas por tal fato e, as hipóteses em que estaria autorizado o uso 

da desobediência civil como forma de defesa sobre a tributação injusta incidente nos 

combustíveis automotivos.  

No Brasil, os preços finais dos combustíveis sempre foram 
determinados por uma série de fatores políticos, sociais e econômicos. 
No caso dos combustíveis derivados do petróleo, os tributos são 
importantes instrumentos de arrecadação do governo federal e dos 
governos estaduais. Em razão do contexto do mercado e das 
necessidades de financiamento do Estado, os tributos podem incidir 
sobre uma ou mais atividades da cadeia de produção e 
comercialização de combustíveis (LIMA, 2016, p. 5).  

A Lei nº 10.336/200120 instituiu a todos os agentes econômicos do mercado 

interno e externo o mesmo tratamento tributário destinado a Petrobras, passando a 

viger um regime mais liberal de preços. Contudo a União ainda manteve a maioria das 

ações ordinárias da Petrobras, o que a faz uma empresa estatal de economia mista, 

em razão de o governo brasileiro ser o acionista majoritário a políticas de preços da 

referida empresa influencia na implementação de políticas do Governo Federal, Lima 

(2016).  

Os impostos que recaem sobre os combustíveis são o Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Contribuição 

Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS e COFINS - Importação), 

Imposto de importação (II) de competência de União, Contribuição para os Programas 

de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) 

e, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).  

Lima (2016) explana sobre a composição do preço dos combustíveis que 

chega ao consumidor, sendo basicamente formado por três parcelas: de realização 

no produtor ou importador, de distribuição, de revenda e de tributos tanto federais 

como estaduais. 

                                                           
20 Vide: FIEPR. A sombra do imposto. Disponível em: <http://www.fiepr.org.br/sombradoimposto/veja-
o-quanto-voce-paga-de-imposto-1-14466-115735.shtml>. Acesso em: 04 de 0ut de 2018.  



52 
 

Segundo a tabela21 de porcentagem de impostos publicada pelo site do 

Sistema Fiepr22, a incidência de impostos sobre e a gasolina, o diesel e o álcool é de 

53%, 41% e 26% respectivamente. Uma porcentagem exorbitante de tributos em cima 

do consumo de bens essenciais ao crescimento da sociedade, dadas as condições 

do desenvolvimento humano na atualidade. A alta nos preços dos combustíveis afeta 

vários setores da economia, sobretudo o petróleo que influência em maior ou menor 

proporção em praticamente todos os setores de produção de bens e serviços no país. 

Por exemplo, combustíveis mais caros podem provocar o encarecimento 

sobre o preço da lavoura de tomates, uma vez que é necessário fazer o transporte 

desses produtos até o destino final onde o consumidor efetuará a compra do mesmo. 

Outro é exemplo é o encarecimento em toda a cadeia de materiais plásticos, visto que 

o petróleo é matéria prima do mesmo.  

Em publicação no site oficial da Federação Nacional do Comércio de 

Combustíveis e de Lubrificantes23 (Fecombustíveis), consta a informação de que o 

preço da gasolina no Brasil se encontra em 80% acima do preço da gasolina dos 

Estados Unidos. A referida publicação aduz que essa enorme diferença se deve a 

diferença de tributação entre os dois países, enquanto no Brasil a soma de todas as 

contribuições representa aproximadamente 55% no preço final da gasolina, nos EUA 

não ultrapassa 13%.  

A consequência, principal, do elevado preço dos combustíveis é o aumento 

do custo nos transportes dos produtos e consequentemente esse aumento é 

repassado ao produto final, fazendo com que os preços fiquem mais caros para o 

consumidor. O cidadão, como menor poder aquisitivo, pagará mais caro no arroz e no 

feijão, dispensando mais recursos financeiros para os produtos necessários a 

alimentação, por conseguinte terá menos dinheiro para investir em outras áreas de 

sua vida, como por exemplo lazer, educação, saúde, posto que a oferta do Estado em 

relação a esses é defasada, mesmo constando na Constituição Federal como direitos 

fundamentais do cidadão.  

                                                           
21 Vide: Fiepr. Disponível em: <http://www.fiepr.org.br/sombradoimposto/veja-o-quanto-voce-paga-de-
imposto-1-14466-115735.shtml>. Acesso em: 04 de 0ut de 2018. 
22 Instituição composta pela Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), pelo Sesi (Serviço 
Social da Indústria), pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e pelo IEL (Instituto 
Euvaldo Lodi). 
23 Vide: Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. Disponível em: 
<http://www.fecombustiveis.org.br/clipping/impostos-comem-55-da-gasolina-no-brasil-nos-eua-13/>. 
Acesso em 05 de out de 2018. 
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Pelo ótica filosófico-social a carga tributária brasileira é ilegítima, tendo em 

vista que o Estado teria que seguir com o acordo do “contrato social” e cumprir com 

as garantias e direitos fundamentais expressos na Constituição Federal, o Estado 

impõe aos cidadãos uma carga tributária excessiva sem devolver a essa os serviços 

básicos, garantidos constitucionalmente, Olivo; Gozzi; Cavalcanti (2008).  

Com a elevação dos preços dos combustíveis e consequente elevação dos 

preços dos produtos essenciais, o cidadão passa a ser oprimido de forma que resta a 

ele resistir. Somado aos elevados tributos sobre os combustíveis está a dificuldade 

em visualizar os impostos incidentes nos produtos, circunstância que fere princípios 

constitucionais e tributários. Além do sistema regressivo de tributação que onera em 

maior parte produtos do consumo, vez que poderia cobrar mais impostos sobre a 

renda e herança, por exemplo, como já dito, tal sistema torna a tributação 

proporcionalmente injusta. 

 Nesse cenário estaria autorizado o uso da desobediência civil, uma vez que 

as políticas de preço da Petrobras influenciam diretamente nas políticas 

governamentais do governo federal, visto que esse é acionista majoritário da empresa, 

gerando consequências opressoras ao cidadão, logo a carga tributária incidente sobre 

o consumo de combustíveis pode ser considerada ilegítima. A percepção da 

ilegitimidade dessa carga tributária decorre de três fatores principais:  

a) Fator filosófico-social: descumprimento do papel básico do Estado, 
de fazer bom uso dos recursos que a sociedade lhe provê, rompendo 
o “contrato social”; b) Fator jurídico: a excessiva carga tributária gera 
inclusive elementos de inconstitucionalidade; c) Fator econômico: 
incapacidade econômica das pessoas e empresas cumprirem 
rigorosamente suas obrigações tributárias. (OLIVO; GOZZI; 
CAVALCANTI, 2008, p. 62). 

Tendo em vista que a desobediência civil é uma manifestação não violenta, 

com fim de mostrar publicamente a injustiça de uma lei ou ato normativo bem como 

alterá-lo, Bobbio (1998), o cidadão pode fazer uso desse recurso para lutar pelos seus 

direitos, desde que cumpra com os requisitos do mesmo. 

Conforme já exposto anteriormente nesse estudo, a desobediência civil se 

encontra implicitamente autorizada pelo artigo 5.º, § 2.º da Constituição Federal de 

1988. Para que o movimento seja valido e caracterizado como desobediência, o 

contribuinte que aderir a esse instituto deverá praticar a ruptura com a lei ou ato 

normativo que o oprime.  
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No caso específico da desobediência civil sobre a alta tributação em relação 

ao consumo, resta ao cidadão discordar e demostrar tal discordância por meio de 

manifestações pacíficas ou algum tipo de boicote que impactará nos setores de 

combustíveis, transportes e todo o restante que esses abrangem. Como por exemplo 

sair às ruas para mostrar insatisfação com a porcentagem de impostos cobrados 

sobre os combustíveis, ou parar de consumir os mesmos.  

Importante ressaltar que, a desobediência civil pode ser praticada por apenas 

um cidadão ou um grupo deles, de maneira que, quanto maior for o número de 

desobedientes inclusos no movimento, maior será a dificuldade do governo em puni-

los, Braga (2014). Em uma situação hipotética, na qual um grupo organizado e, com 

número relevante, de pessoas se unam para boicotar o consumo de combustíveis – 

semelhante ao ocorrido no boicote aos ônibus de Montgomery, liderado por Martin 

Luther King em 01 de dezembro de 1955 – acarretará em danos severos a economia 

forçando o governo a realizar as mudanças reivindicadas pelos fautores da 

desobediência civil, a exemplo a baixa dos impostos incidentes sobre os combustíveis 

e maior transparência ao contribuinte no que tange a informação da porcentagem de 

impostos que esse paga sobre os produtos e serviços consumidos. 

Cabe dizer que os dissidentes da desobediência civil concordam com o 

sistema em que estão inseridos, porém quando determinado ponto desse sistema 

passa a oprimir o cidadão, o desobediente age visando mudanças nesse ponto 

opressor. Sendo assim, o fautor a desobediência civil estando de acordo com o 

sistema que se insere, não está isento de sofrer as punições que o Estado pode 

oferecer.  

Implicitamente autorizado pelo artigo 5.º, § 2.º alicerçado pelo artigo 1.º e 

artigo art. 14.º, inciso III ambos da Constituição Federal de 1988, o movimento de 

desobediência civil pode ser executado em situações de opressão do Estado contra 

os cidadãos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho buscou-se apresentar os características da 

desobediência civil, a sua importância na história e, como tal instituto pode ser 

utilizado como meio de defesa frente a tirania e opressão do Estado, tomando por 

específico os altos preços dos combustíveis no Brasil. 

Compreende-se a desobediência civil como um meio de manifestação não 

violenta, praticada de forma pública, por apenas um cidadão ou por um grupo deles, 

para o fim de alterar uma lei ou ato normativo instituído por autoridades tirânicas que 

oprimem o cidadão. Conforme já exposto no início do presente estudo, a 

desobediência civil encontra sua base no direito de resistência advindo do Estado de 

Natureza. Nesse Estado os homens possuem o direito de resistir a qualquer ato que 

fere a vida, a propriedade e a liberdade.  

Dentre os exemplos de desobediência civil na história elencou-se aqui Martin 

Luther King, que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos fazendo uso da 

desobediência civil, Mahatma Gandhi também usou a desobediência civil para 

conquistar a independência da Índia e, Henry David Thoreau que exerceu a 

desobediência civil em matéria tributária, se negando a pagar impostos aos Estados 

Unidos pois discordava da destinação dos mesmos, que financiavam a guerra contra 

o México. 

É dever do Estado Social e Democrático de Direito tem o dever de cuidar dos 

direitos e garantias fundamentais do cidadão, esse por sua vez tem o dever de pagar 

tributos para que o Estado possa financiar e efetivar os direitos e garantias. Entretanto 

essa via de mão dupla pode apresentar resultados negativos e positivos, quando os 

resultados negativos passam a oprimir o cidadão pode-se entender que a 

desobediência civil estaria autorizada como forma de garantir os direitos naturais do 

homem. 

A Constituição Federal de 1988 é regida pelo regime republicano, pelos 

princípios da cidadania, da dignidade da pessoa humana, da soberania popular entre 

outros. Qualquer ato o Estado que venha a ferir o regime e os princípios da 

Constituição Federal pode autorizar a desobediência civil. Ainda é possível extrair da 

Constituição federal de 1988, a partir de uma análise hermenêutica, a autorização da 

desobediência civil implicitamente disposta nos artigos 5.º, § 2.º alicerçado pelo artigo 

1.º e artigo art. 14.º, inciso III, dispostos na Magna Carta.  
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No tocante ao regime tributário adotado pelo Brasil, o país aplica a tributação 

de forma regressiva, sistema que faz incidir a maior porcentagem de impostos sobre 

bens e serviços consumidos pelos contribuintes. E ainda há uma enorme 

complexidade na transparência dos impostos sobre o consumo, pois esses são 

embutidos nos preços dos bens, dos produtos e dos serviços consumidos, impedindo 

que o consumidor veja com clareza a quantidade de impostos que paga sobre o que 

consome. Esse tipo de sistema tem como resultado uma tributação proporcionalmente 

injusta, entre aqueles que têm mais e menos renda. 

Especificamente na área do consumo de combustíveis é possível evidenciar 

o alto preço dos mesmos. Levando em consideração que praticamente todo o sistema 

de mercado depende dos combustíveis, como matéria prima de produtos ou como 

combustível no transporte de mercadorias, o preço elevado pode afetar 

demasiadamente princípios constitucionais e tributários, nesse tipo de situação estaria 

autorizado o uso da desobediência civil.  
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