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RESUMO

O estudo "Classificação dos Tributos à luz da Moderna Doutrina Fiscal" foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Pesquisa "A dialética da 
instituição da tributação sobre grandes fortunas à luz da dimensão econômica e jurídica" da Estácio Jaguarari e no âmbito do Grupo de Pesquisa 
CNPq "Direitos Fundamentais e Desenvolvimento". A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do método dialético, constatou-se 
que no cenário internacional a aplicação do imposto sobre grandes fortunas em moldes diversificados, mas são assemelhados em seus fins. O 
referido tributo se propõe sob várias justificativas, dentre as quais a de tornar a tributação mais justa, atingindo sobremaneira os mais 
afortunados cidadãos. No Brasil, comumente se assevera que sua inclusão no sistema tributário se justificaria na necessidade, dentre outras, de 
uma melhor redistribuição de renda, hoje tão precária e de gritante desigualdade. Contudo, decorridas mais de duas décadas após a promulgação 
do texto constitucional, observa-se que tal imposto não saiu do plano da previsão para o de efetiva aplicação. Tem-se, a partir de então, diversas 
justificativas para a não implementação no sistema brasileiro, as quais vêm dando causa a esta demora. Buscar-se-á, então, pela presente 
pesquisa, identificar quais seriam estas justificativas e avaliar suas veracidades. Noutro norte, almeja-se analisar a realidade legislativa sobre o 
tema, dissecando os projetos de lei complementar que se encontram em tramitação no Congresso Nacional, seus institutos tributários e a 
atenção que tais projetos dão aos princípios inerentes à espécie. Por conseguinte, com o presente estudo, a partir da classificação dos tributos, se 
buscará esclarecer quais seriam os impedimentos, sejam eles legais, sociais, culturais ou políticos para a efetiva implementação no sistema 
tributário nacional desta espécie de imposto prevista no corpo constitucional, bem como analisar e tentar identificar os possíveis pontos positivos 
que a sua criação poderia acarretar, tomando por parâmetro as experiências vivenciadas por outros Estados na comunidade internacional que 
fazem uso de tributo semelhante. Para a classificação dos tributos, partimos do conceito de tributos a partir do art. 3º do CTN, o qual prevê que 
se trata de 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. Há, assim, aspectos positivos (estabilidade e segurança 
jurídica) e negativos (castração de entendimento em contrário) da conceituação legal a serem considerados. Esmiuçando o citado conceito temos. 
Prestação: pertencente ao Direito obrigacional, manifestada em prestações positivas e negativas, em obrigações principais (de dar) e acessórias 
(de fazer e não-fazer ou tolerar que se faça). Assim, há a obrigação de dar (pagamento do tributo ou multa, esta em decorrência do 
inadimplemento de obrigação acessória), fazer (escrituração contábil e registro nos livros de movimentação financeira da empresa) e não-fazer 
ou tolerar que se faça (submissão aos procedimentos de fiscalização da Fazenda Pública, onde o particular não deve criar obstáculos para essa 
auditoria). Pecuniária: principalmente, em dinheiro, tendo em vista que não mais se admite o pagamento in natura (em produtos naturais e 
agrícolas, amplamente utilizado até a Idade Média, principalmente por advento do feudalismo na relação entre senhor feudal e vassalo) nem in 
labore (os particulares, especificamente os profissionais liberais como médicos e odontólogos, não mais pagam tributos prestando serviços ao 
Estado e ao povo), já que o Estado possui o seu próprio quadro de servidores (efetivos e temporários) que prestam serviços públicos (recebendo 
os tributos a fim de remunerá-los).
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