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RESUMO 

 

BOMFIM, Diego Marcel Costa. Extrafiscalidade: identificação, fundamentação, limitação 

e controle. São Paulo (Tese de Doutorado), USP, 2014. 

 

Esta tese tem como objetivo investigar os limites constitucionais ao emprego de normas 

tributárias extrafiscais, contribuindo, de maneira original, com o desenvolvimento de 

métodos que possibilitem que estes instrumentos sejam controlados de modo mais preciso 

pelo Poder Judiciário. Para a consecução deste objetivo central, trabalhou-se a partir de 

quatro blocos de investigação. Primeiro, a pesquisa centrou-se em discutir a importância de 

segregação das normas tributárias entre fiscais e extrafiscais, analisando as diversas 

propostas de métodos para a separação entre estas. Ao final, a tese sugere que as normas 

tributárias extrafiscais devem ser identificadas a partir das suas finalidades, conforme 

venha a ser interpretado pelo aplicador da norma. Superada a questão, passa-se à 

investigação dos fundamentos constitucionais que legitimam o emprego das normas 

tributárias extrafiscais, quando se debate em que sentido normativo se pode falar em 

neutralidade tributária. Em um terceiro módulo de investigação, as normas tributárias 

extrafiscais são contrapostas às limitações constitucionais ao poder de tributar, ao conflito 

entre competência regulatória e competência tributária, ao conceito constitucional de 

tributo, bem como aos limites ínsitos às espécies tributárias previstas pela Constituição 

Federal. 

Por fim, apresenta-se um modelo de protocolo decisório que pode ser utilizado para fins de 

controlabilidade das normas tributárias extrafiscais pelo Poder Judiciário, colocando-se em 

destaque os princípios da igualdade e da proporcionalidade. 

 

Palavras-chave: Extrafiscalidade; intervenção estatal; domínio econômico; neutralidade 

tributária; controle. 
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ABSTRACT 

 

BOMFIM, Diego Marcel Costa. Extrafiscalidade: identificação, fundamentação, limitação 

e controle. São Paulo (Tese de Doutorado), USP, 2014. 

The main goal of this thesis is to investigate the constitutional limits on the use of non-

fiscal purpose tax laws, contributing, with originality, to the development of methods that 

allow a more precise control of these instruments by the Judiciary Branch. To achieve such 

goal, the thesis was divided into four parts. The first part focuses in discussing the 

importance of segregation of tax laws in two groups: fiscal and non-fiscal, and analyzes the 

numerous methods proposed for such classification. The thesis suggests that non-fiscal 

purpose tax laws must be identified by their purpose, as interpreted by those responsible 

for applying the law. The second part investigates the constitutional basis that legitimates 

the use of non-fiscal purpose tax laws and discusses to what normative extent one can 

speak of tax neutrality. In the third part, the non-fiscal purpose tax laws are compared to 

the constitutional limits on taxation, to the conflict between regulatory competence and 

fiscal competence, to the constitutional concept of tax, as well as to the limits involving the 

tax species provided by the Federal Constitution. Finally, a model of decision making 

protocol is presented for use a mean of control by the Judiciary Branch of the non-fiscal 

purpose tax,  highlighting the  principles of equality and proportionality. 

  

Key-words: Non-fiscal purpose tax laws; regulatory taxes; tax neutrality; control. 

 
 
  



 7 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

ADI  Ação Direta de Inconstitucionalidade 

CAMEX  Câmara de Comércio Exterior 

CF  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

CIDE  Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

COFINS  Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

CONFAZ Conselho Nacional de Política Fazendária 

COSIP  Contribuição para Custeio de Iluminação Pública  

CPMF  Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira 

CSLL  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

CTN  Código Tributário Nacional 

DJ  Diário da Justiça 

DJe  Diário da Justiça Eletrônico 

EC  Emenda Constitucional 

Ed.  Edição 

HC  Habeas Corpus 

ICMS Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de 

Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 

IE  Imposto sobre Exportação 

IEG  Imposto Extraordinário de Guerra 

IGF  Imposto sobre Grandes Fortunas 

II  Imposto sobre Importação de produtos estrangeiros 

IOF Imposto sobre Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários  

IPI  Imposto sobre Produtos Industrializados  

IPMF  Imposto Provisório sobre a Movimentação Financeira 

IPTU  Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana 

IPVA  Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

IR  Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza 

ISS  Imposto sobre Serviços de qualquer natureza 

ITBI Imposto sobre a Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de Bens 

Imóveis 

ITCMD   Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos 

ITR   Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

LC  Lei Complementar 

MC  Medida Cautelar 

OCDE  Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico 

OMC  Organização Mundial do Comércio 

PEC  Proposta de Emenda Constitucional 

PIS  Contribuição para o Programa de Integração Social 

RE  Recurso Extraordinário 

SAT  Seguro de Acidente de Trabalho 



 8 

SIMPLES Sistema simplificado de pagamento de tributos 

ss.  seguintes 

STF  Supremo Tribunal Federal 

STJ  Superior Tribunal de Justiça 

SUDAM  Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

SUDENE Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

UNCTAD Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento 

v.g.  Verbi gratia 

 

 

  



 9 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 14 

PRIMEIRA PARTE – IDENTIFICAÇÃO DA EXTRAFISCALIDADE 

CAPÍTULO I – SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR A 

EXTRAFISCALIDADE ...................................................................................................... 20 

1.1 Por que identificar a extrafiscalidade? ........................................................................... 20 

1.2 Para uma análise funcional do direito tributário ............................................................ 22 

1.3 Sobre as funções e as finalidades da tributação ............................................................. 25 

1.3.1 Normas tributárias extrafiscais ............................................................................... 27 

1.4 Sobre a programação das normas tributárias ................................................................. 31 

1.5 Sobre a necessária segregação entre fiscalidade e extrafiscalidade para fins de 

interpretação das limitações constitucionais ao poder de tributar ....................................... 33 

CAPÍTULO II – PROPOSTA TEÓRICA DE IDENTIFICAÇÃO DAS NORMAS 

TRIBUTÁRIAS EXTRAFISCAIS ...................................................................................... 35 

2.1 Critérios de identificação da extrafiscalidade e sua vinculação à validade das 

normas tributárias ................................................................................................................ 35 

2.2 Critério finalístico baseado na intenção do legislador ................................................... 36 

2.2.1 Crítica ...................................................................................................................... 37 

2.3 Critério baseado na comparação objetiva da tributação incidente entre   

situações equivalentes .......................................................................................................... 38 

2.3.1 Crítica ...................................................................................................................... 39 

2.4 Critério da capacidade contributiva ............................................................................... 40 

2.4.1 Crítica ...................................................................................................................... 41 

2.5 Critério baseado na afetação dos recursos arrecadados ................................................. 41 

2.5.1 Crítica ...................................................................................................................... 42 

2.6 Critério da avaliação empírica baseado nos efeitos concretos das normas .................... 43 

2.6.1 Crítica ...................................................................................................................... 45 

2.6.1.1 Todos as normas tributárias geram efeitos extrafiscais ................................... 45 

2.6.1.2 Sobre a dificuldade na constatação do nexo causal entre o efeito 

extrafiscal identificado e a medida tributária adotada ................................................. 45 

2.6.1.3 O problema de se considerar a eficácia social como elemento de 

validação das normas ................................................................................................... 47 

2.7 Proposta de identificação baseada na finalidade interpretada pelo aplicador da 

norma jurídica ...................................................................................................................... 49 



 10 

2.7.1 Compatibilizando os fins e os efeitos da tributação ............................................... 53 

SEGUNDA PARTE – FUNDAMENTAÇÃO DA EXTRAFISCALIDADE 

CAPÍTULO III – INTERVENÇÃO DO ESTADO SOBRE O DOMÍNIO 

ECONÔMICO ..................................................................................................................... 55 

3.1 Sobre uma análise jurídica da intervenção .................................................................... 55 

3.2 Ordem econômica constitucional e sua peculiar configuração ...................................... 57 

3.2.1 Base fundante da ordem econômica: a intersecção entre a livre-iniciativa e 

a valorização do trabalho humano ................................................................................... 59 

3.3 Fundamentos constitucionais para a intervenção do Estado no Domínio 

Econômico ........................................................................................................................... 60 

3.3.1 Intervenção direta do Estado no domínio econômico: agente econômico .............. 63 

3.3.2 Intervenção indireta do Estado sobre o domínio econômico: agente 

normativo ......................................................................................................................... 64 

3.3.2.1 Diferenciando intervencionismo e dirigismo econômico ................................ 67 

CAPÍTULO IV – TRIBUTOS COMO INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO: 

ENTRE NEUTRALIDADE E EXTRAFISCALIDADE .................................................... 69 

4.1 Introdução ...................................................................................................................... 69 

4.2 Alguns comentários sobre a neutralidade econômica dos tributos ................................ 70 

4.3 A opção constitucional por uma extrafiscalidade programada ...................................... 73 

4.4 Compatibilizando a igualdade tributária e a extrafiscalidade ........................................ 77 

4.5 Construindo um sentido jurídico para a neutralidade tributária .................................... 78 

4.5.1 Neutralidade tributária tomada como a regra de Edimburgo (“leave them 

as you find them rule of taxation”) .................................................................................. 78 

4.5.2 Neutralidade tributária como princípio jurídico que impõe em máxima 

medida possível a não intervenção do Estado mediante os tributos ................................ 79 

4.5.3 Neutralidade tributária como regra jurídica que impõe a necessidade de 

justificação das normas tributárias extrafiscais................................................................ 81 

4.6 Fundamentos das normas tributárias extrafiscais .......................................................... 85 

4.6.1 Redução das desigualdades regionais ..................................................................... 86 

4.6.2 Soberania nacional .................................................................................................. 87 

4.6.3 Propriedade privada e função social ....................................................................... 88 

4.6.4 Livre concorrência .................................................................................................. 89 

4.6.5 Defesa do consumidor ............................................................................................ 92 

4.6.6 Defesa do meio ambiente ........................................................................................ 93 

4.6.7 Busca do pleno emprego ......................................................................................... 96 



 11 

4.6.8 Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte ................................... 97 

4.7 Técnicas tributárias para o alcance da extrafiscalidade ................................................. 98 

4.7.1 Técnicas de fixação da alíquota ............................................................................ 100 

4.7.2 Técnicas de fixação da base de cálculo................................................................. 102 

TERCEIRA PARTE – LIMITES CONSTITUCIONAIS À EXTRAFISCALIDADE 

CAPÍTULO V – DAS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE 

TRIBUTAR ....................................................................................................................... 104 

5.1 Submissão das normas tributárias extrafiscais às limitações constitucionais ao 

poder de tributar ................................................................................................................. 104 

5.2 Entre regras e princípios constitucionais ..................................................................... 107 

5.2.1 Adotando um critério de classificação das normas ............................................... 109 

5.2.1.1 Enfrentamento entre regras e princípios ........................................................ 113 

5.3 Extrafiscalidade e as limitações constitucionais ao poder de tributar prescritas 

por regras ........................................................................................................................... 116 

5.3.1 Legalidade tributária ............................................................................................. 116 

5.3.1.1 Legalidade, estrita legalidade tributária e tipicidade ..................................... 119 

5.3.1.1.1 Sobre a flexibilização da legalidade tributária em face da edição de 

normas tributárias extrafiscais ............................................................................... 124 

5.3.1.2 Legalidade tributária, interpretação e logicismo ............................................ 129 

5.3.1.3 Limites e condições para a alterabilidade das alíquotas dos impostos 

regulatórios por ato do Poder Executivo e a regra da legalidade ............................... 131 

5.3.1.4 Das tentativas de flexibilização da legalidade via Emenda 

Constitucional ............................................................................................................ 134 

5.3.2 Irretroatividade ...................................................................................................... 136 

5.3.3 Anterioridade ........................................................................................................ 141 

5.3.4 Proibição de utilização de tributo com efeito de confisco .................................... 144 

5.3.5 Não discriminação ................................................................................................ 146 

5.3.6 Especificidade da lei na concessão exoneraçõs tributárias ................................... 150 

5.4 Extrafiscalidade e as limitações constitucionais ao poder de tributar prescritas 

por princípios ..................................................................................................................... 151 

5.4.1 Segurança jurídica ................................................................................................. 151 

5.4.2 Igualdade tributária ............................................................................................... 155 

5.4.2.1 Critérios gerais de discriminação que orientam a aplicação da 

igualdade na instituição de normas tributárias fiscais ............................................... 159 

5.4.2.1.1 Capacidade contributiva e a igualdade nos impostos ............................. 160 

5.4.2.1.2 Equivalência e a igualdade nas taxas e nas contribuições de melhoria .. 163 



 12 

5.4.2.1.3 Igualdade nas contribuições .................................................................... 164 

5.4.2.2 Critérios de aplicação da igualdade na instituição de normas 

tributárias extrafiscais ................................................................................................ 167 

CAPÍTULO VI – FORMA FEDERATIVA DE ESTADO E EXTRAFISCALIDADE ... 170 

6.1 Introdução .................................................................................................................... 170 

6.2 Outorga de competência tributária no Estado federal .................................................. 171 

6.3 A discriminação de competências tributárias é fundamento do pacto federativo 

brasileiro ............................................................................................................................ 175 

6.4 Competência reguladora como limite à instituição de normas tributárias 

extrafiscais ......................................................................................................................... 177 

6.5 Normas tributárias extrafiscais exonerativas, federalismo e repartição 

constitucional das receitas tributárias ................................................................................ 179 

CAPÍTULO VII – CONCEITO DE TRIBUTO COMO LIMITAÇÃO À 

EXTRAFISCALIDADE .................................................................................................... 181 

7.1 Introdução .................................................................................................................... 181 

7.2 Definindo o conceito constitucional de tributo ............................................................ 182 

7.3 Sobre o conceito positivado pelo CTN e suas notas definitórias ................................. 185 

7.4 Tributo não constitui sanção por ato ilícito ................................................................. 187 

CAPÍTULO VIII – LIMITES CONFORMADOS PELO REGIME JURÍDICO DE 

CADA UMA DAS ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS .............................................................. 190 

8.1 Introdução .................................................................................................................... 190 

8.2 Como se classificam os tributos? ................................................................................. 192 

8.2.1 Sobre os diferentes fundamentos de validade constitucional das espécies 

tributárias ....................................................................................................................... 195 

8.3 Impostos ....................................................................................................................... 197 

8.3.1 Aspectos gerais sobre os impostos regulatórios ............................................... 199 

8.3.1.1 Sobre o IPI e a seletividade em função da essencialidade do produto .......... 203 

8.3.2 Progressividade no ITR ........................................................................................ 207 

8.3.3 Restrições constitucionais à utilização do ICMS como instrumento de 

extrafiscalidade .............................................................................................................. 208 

8.3.3.1 Facultatividade da seletividade no ICMS ...................................................... 215 

8.3.4 Sobre a progressividade fiscal e extrafiscal no IPTU ........................................... 215 

8.3.5 Nota sobre a progressividade fiscal e extrafiscal no ITCMD ............................... 219 

8.4 Taxas ............................................................................................................................ 219 

8.5 Contribuições de melhoria ........................................................................................... 222 

8.6 Empréstimos compulsórios .......................................................................................... 224 



 13 

8.7 Contribuições ............................................................................................................... 224 

8.7.1 Contribuições sociais ............................................................................................ 226 

8.7.2 Contribuições de intervenção no domínio econômico .......................................... 228 

8.7.3 Contribuições corporativas ................................................................................... 232 

8.7.4 Contribuição para o custeio da Iluminação Pública .............................................. 235 

QUARTA PARTE – CONTROLE DA EXTRAFISCALIDADE 

CAPÍTULO IX – SOBRE O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA ANÁLISE DA 

CONSTITUCIONALIDADE DA EXTRAFISCALIDADE ............................................. 241 

9.1 Introdução .................................................................................................................... 241 

9.2 Traçando premissas para a construção da decidibilidade de conflitos 

normativos que envolvem a extrafiscalidade ..................................................................... 242 

9.2.1 Do Estado de Direito......................................................................................... 244 

9.2.1.1 Mas afinal, por que ainda é importante se discutir o que é Direito? .............. 246 

9.2.1.1.1 Dogmática do Direito, interpretação e decisão final ............................... 247 

9.2.1.1.2 Da impossibilidade de uma argumentação consequencialista ................ 252 

9.2.1.1.3 Afinal, como os elementos e dados econômicos devem influir na 

aplicação do Direito? ............................................................................................. 255 

9.3 Proposta de um protocolo decisório para o julgamento das normas tributárias 

extrafiscais pelo Poder Judiciário ...................................................................................... 257 

9.3.1 Controlabilidade judicial do princípio da igualdade tributária e a 

extrafiscalidade .............................................................................................................. 261 

9.3.1.1 O princípio da igualdade é mais do que proibição de arbitrariedade ............. 262 

9.3.1.2 Sobre o cânone do legislador negativo, igualdade e extrafiscalidade............ 265 

9.3.1.3 Seletividade, extrafiscalidade e controle judicial .......................................... 268 

9.3.2 Controlabilidade por meio da aplicação da regra da proporcionalidade............... 269 

9.3.2.1 Adequação ..................................................................................................... 270 

9.3.2.2 Necessidade ................................................................................................... 271 

9.3.3.3 Proporcionalidade em sentido estrito ............................................................. 272 

9.3.3 Sobre a impossibilidade de controle judicial da política tributária ....................... 274 

QUINTA PARTE – CONCLUSÕES ................................................................................ 276 

BIBLIOGRAFIA CITADA ............................................................................................... 281 

Tabela de decisões citadas ................................................................................................. 303 

  



 14 

INTRODUÇÃO 

 

O homem tem pouca capacidade de indicar, no presente, os acontecimentos 

que marcarão sua história no futuro. Primeiro, porque a história será contada mediante uma 

versão (condizente ou não) que, necessariamente, tem de ser construída após o fato. 

Depois, porque o presente, vez por outra, sofre reviravoltas drásticas, impedindo a 

elaboração de uma descrição apurada naquele momento. 

Isso não impede, contudo, que se identifiquem no presente momentos 

destacados na história da humanidade. Momentos em que se tem a nítida sensação de que 

se está em meio a um processo histórico e relevante de transformação. Esta tese se inicia 

pela afirmação de que a humanidade vive atualmente um processo ímpar e potente de 

mudanças estruturais na economia e na sociedade.  

Após um esforço amplo de aproximação dos mercados internacionais, tendo 

como auge a criação da União Europeia, o mundo passa, notadamente após a crise 

internacional de 2008
1
, por um processo de retração da integração econômica, fomentado 

pela adoção de práticas protecionistas e da intervenção estatal
2
. Fala-se na desintegração 

do mercado mundial, quando questões e, por que não dizer, necessidades internas passam a 

ocupar papel preponderante no desenvolvimento da economia local dos países e, por isso 

mesmo, do mundo. Fala-se em “guerra cambial”, “guerra comercial”, “guerra fiscal 

internacional” e “guerra econômica”, quando fica claro que, para manter a metáfora, 

longe da paz, é preciso que o combatente conheça suas armas e suas (auto)limitações. 

                                                 
1
 Sobre o assunto, cf. STIGLITZ, Joseph E. Freefall: free markets and the sinking of the global economy. 

London: Peguin Books, 2010, passim; FARIA, José Eduardo. Poucas certezas e muitas dúvidas: o direito 

depois da crise financeira. Revista Direito GV, n. 10, São Paulo, jul./dez. 2010, p. 297-324. 
2
 Segundo dados do 10th Report on G20 Trade and Investment Measures, publicado em dezembro de 2013 

pela OMC, OCDE e UNCTAD, apesar da retomada do volume do comércio internacional, “nos últimos seis 

meses, a maioria dos países membros do G 20 adotaram novas medidas que têm potencial para restringir o 

comércio. A tendência é no sentido de haver mais restrições. 116 novas medidas restritivas foram 

identificadas desde o último Relatório da OMC, e 109 medidas foram registradas nos sete meses anteriores. 

Estas medidas foram principalmente ações de defesa comercial, particularmente o estabelecimento de 

investigações antidumping, aumentos de tarifas alfandegárias e procedimentos aduaneiros mais restritivos. 

Novas medidas afetam em média 1,1% das importações, equivalente a 0,9% da importação de produtos no 

mundo” (tradução livre). No original: “In the last six months, most G-20 members have put in place new 

trade restrictions or measures that have the potential to restrict trade. The trend is towards more restriction. 

116 new trade restrictive measures were identified since the last WTO report, up from 109 measures 

recorded for the previous seven-month period. These were mainly new trade remedy actions, in particular 

the initiation of anti-dumping investigations, tariff increases and more stringent customs procedures. New 

measures affect around 1.1% of G-20 merchandise imports, equivalent to 0.9% of world merchandise 

imports”. Cf. 10th report on G20 trade and investment measures. OMC, p. 5. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/10thG20TradeInvestment.pdf>. Último acesso em: 

8/1/2014. 
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Entre os principais instrumentos utilizados pelo Estado para fins de manejo da 

política econômica, inegavelmente, alça-se em condição de destaque a tributação. Essa 

função da tributação, que já era reconhecida como fundamental desde a grande depressão 

dos anos 30 do século passado
3
, passa a ocupar papel preponderante a partir dos idos de 

1990, sobretudo em virtude das restrições à política monetária dos países, decorrentes de 

suas adesões a uniões monetárias
4
 ou, ainda, de restrições orçamentárias impostas por 

regramentos internos, como se dá no Brasil, como exemplifica a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, ou ainda por tratados internacionais. Os tributos passam a ser encarados como 

“armas táticas”
5
 dentro da política econômica dos países. 

Para fins de correta delimitação do objeto de estudo, assinala-se que esta tese 

não tem como escopo, de forma alguma, discutir os erros ou acertos desta ou daquela 

política econômica, muito menos contribuir com a (re)discussão do papel do Estado na 

economia, temas estes que, segundo a concepção de direito adotada
6
, nem mesmo 

marginalmente compõem o objeto da ciência jurídica em sentido estrito ou, como se opta 

por nomear, da dogmática jurídica. Sustenta-se que ao jurista, adotando uma posição de 

                                                 
3
 GROVES, Harold M. Postwar taxation and economic progress. New York: McGrall-Hill, 1946, p. 1. A 

utilização dos tributos com fins não arrecadatórios não é uma novidade do século XX. Não se pode, todavia, 

afastar que sua aplicação sistematizada é potencializada a partir do crack da bolsa de Nova Iorque, em vista 

das influências causadas pelo pensamento do economista inglês John Maynard Keynes. Cf. a versão 

brasileira de sua obra mais conhecida, originalmente publicada em 1936: KEYNES, John Maynard. A teoria 

geral do emprego, do juro e da moeda. São Paulo: Nova cultural, 1996. No mesmo sentido, cf. CORRÊA, 

Walter Barbosa. Contribuição ao estudo da extrafiscalidade. São Paulo (Tese de livre-docência), USP, 1964, 

p. 14-16.  
4
 Segundo Carsten Detken, “o fato de os países que se juntam à União Monetária Europeia perderem a 

política monetária como um instrumento discricionário de política é um argumento relevante para defender 

um maior papel estabilizador para a política fiscal”(tradução livre). No original: “The fact that countries 

joining the European Monetary Union loose monetary policy as a discretionary policy instrument, is a 

standard argument to advocate a larger stabilisation role for fiscal policy”. (DETKEN, Carsten. Fiscal 

Policy Effectiveness and Neutrality Results in a Non-Ricardian World. European Central Bank Working 

Paper. Frankfurt, n. 3, maio. 1999,  p. 1-26 (1). 
5
 COLLET, Martin. Droit fiscal. 3ª. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 2012, p. 175. 

6
 Esse tema é tratado com profundidade no Capítulo IX desta tese. Neste ponto, interessa apenas esclarecer 

que o direito pode ser tomado pelo estudioso por meio de diversas perspectivas diferentes, sendo certo que a 

escolha da perspectiva pelo intérprete depende de sua pretensão, e não o contrário. Em outras palavras, 

independentemente da ideologia do intérprete, se este pretende defender mudanças no direito positivo, suas 

palavras naquele momento não podem ser encaradas como ciência do direito em sentido estrito (dogmática 

jurídica), mas como um exercício de política do direito. Se o intérprete pretende contribuir com a 

decidibilidade de conflitos normativos, terá de se basear no direito positivo, tomado este como premissa. A 

partir daí, terá condição de descrever o objeto eleito, quando, inclusive, em vista das relações de coordenação 

e subordinação entre os dispositivos, poderá sugerir que determinada norma foi editada em descompasso com 

uma outra norma que lhe dava fundamento de validade. Este enfoque deixa de fora, portanto, elementos que 

não tenham sido predicados por normas jurídicas, incluindo aqui considerações de ordem econômica que não 

poderão justificar a interpretação do direito positivo, a não ser que essa seja uma exigência do próprio direito. 
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descrição interpretativa de seu objeto
7
, não cabe investigar se o Estado deve intervir sobre 

o domínio econômico e social
8
. Ao revés, deverá perquirir se e em quais condições a 

Constituição autoriza tal prática, indicando suas limitações. 

O problema inicialmente proposto, então, fundamenta-se na inquirição a 

respeito dos limites constitucionais à utilização dos tributos ou, de modo mais rigoroso, das 

normas tributárias como instrumentos de intervenção do Estado sobre o domínio 

econômico e social, na tentativa de estabelecimento de limites quanto ao emprego da 

extrafiscalidade no Brasil, passando pela problemática de se estabelecer em quais situações 

e até que ponto poderá o Poder Judiciário, sem invadir competência dos Poderes Executivo 

e Legislativo, extrair tais limites da Constituição e empregá-los para fins de afastamento de 

medidas normativas que estabelecem políticas tributárias. 

Este trabalho, portanto, tem uma pretensão clara: descrever os limites 

constitucionais à utilização dos tributos como instrumentos de intervenção do Estado sobre 

o domínio econômico e social. Trata-se, então, de analisar os limites (implícitos ou 

explícitos) da função extrafiscal no ordenamento jurídico brasileiro
9
. 

O histórico vácuo doutrinário sobre a temática vem sendo dissipado pela 

doutrina nos últimos anos com importantes contribuições que, rejeitando um estruturalismo 

puro, acabam por destacar em demasia a função extrafiscal de determinadas normas 

tributárias, retirando daí justificativa para sua, por vezes, inconstitucional instituição
10

.  

Estes recentes estudos são, em verdade, reações a um paradigma teórico do 

direito tributário, baseado no estruturalismo, prevalente há muitos anos no Brasil, que 

terminava por afastar a função e a finalidade das normas tributárias como elementos 

relevantes para fins de interpretação, podendo-se extrair daí uma das explicações para o 

                                                 
7
 Prefere-se o emprego da expressão descrição interpretativa com o objetivo de demonstrar que a atividade 

de interpretação, seja do cientista ou do aplicador do direito, apesar de criadora em certa medida, tem de 

guardar parâmetros de cognoscibilidade. Daí falar-se em descrição (cognoscível) interpretativa (criadora). 

Sobre o tema, cf. a seção 9.2. 
8
 Mesmo reconhecendo que a Constituição Federal trata as matérias em capítulos distintos, segregando a 

“ordem econômica” da “ordem social”, não há como diferenciá-las de modo criterioso. Uma intervenção no 

domínio econômico pode refletir, e muitas vezes o objetivo é justamente este, na questão social. Nesse 

sentido, cf. COMPARATO, Fábio Konder. Ordem econômica na Constituição brasileira de 1988. Revista de 

direito público. São Paulo, v. 93, jan./mar. 1990, p. 263-76 (263-264). 
9
 Apesar de focada no estudo dos limites à utilização da função extrafiscal em sentido estrito (função de 

indução de comportamentos humanos), a tese avalia de modo colateral os limites ao emprego da tributação 

nas demais funções extrafiscais (função simplificadora e função distributiva). Para a classificação das 

funções extrafiscais das normas tributárias adotada, cf. a seção 1.3.1. 
10

 Pretende-se ao longo deste trabalho, e no momento oportuno, oferecer resposta a cada uma dessas 

questões, de modo a compatibilizar a função extrafiscal dos tributos com a Constituição Federal, deixando 

assente que a função exercida pelo tributo, por mais nobre que pareça, não pode gerar menoscabo aos direitos 

e garantias fundamentais dos contribuintes. 
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que se poderia nomear de reação funcionalista exagerada da doutrina. Na tentativa de 

expor a insuficiência de um modelo estruturalista de análise do fenômeno normativo-

tributário, a doutrina mais recente acaba por ceder à tentação de hipertrofiar a análise 

funcional dos tributos, alçando-os à condição de instrumento de atuação estatal em searas e 

situações que, em vista do seu próprio regime jurídico, não poderiam atuar. Razões sociais 

ou econômicas, ainda que sejam nobres e benquistas, não podem suplantar o Estado de 

Direito
11

. 

O que precisa ficar claro é que existem finalidades constitucionais que, mesmo 

corretamente tomadas pelo intérprete, não podem ser, constitucionalmente, alcançadas pela 

tributação. A conclusão, simples e direta, parece muitas vezes ignorada pela doutrina e pela 

jurisprudência, que parecem acreditar serem as normas tributárias extrafiscais o único e 

eficiente instrumento de condução dos comportamentos humanos quando, em verdade, 

além destas (que só podem funcionar por indução, através do modal deôntico “permitido”), 

o Estado pode lançar mão da própria regulação comportamental (empregando os modais 

deônticos “proibido” e “obrigatório”). 

Para que o objetivo central seja alcançado, será necessária a abordagem de 

temas periféricos capazes de dar sustentabilidade às conclusões que serão obtidas.  

Nessa linha, será empreendido, na primeira parte da tese, um estudo sobre a 

identificação da extrafiscalidade, respondendo-se, em dois capítulos sucessivos, às 

seguintes perguntas: (i) Por que identificar a extrafiscalidade?; e (ii) Como identificar a 

extrafiscalidade? 

Pretende-se, portanto, realizar uma discussão acerca das razões pelas quais se 

propugna pela separação entre normas tributárias fiscais e normas tributárias extrafiscais, 

passando-se à exposição de um modelo teórico hábil à identificação destas últimas com 

base em elementos jurídicos capazes de fundamentar sua juridicidade perante o 

ordenamento. 

Na segunda parte da pesquisa, são apresentados os chamados fundamentos 

constitucionais da extrafiscalidade, quando se pretende, em dois capítulos, apresentar (i) 

os fundamentos (e limites intrínsecos a estes) ofertados pelo texto constitucional para a 

                                                 
11

 Como alerta Tercio Sampaio Ferraz Júnior, “o grande drama do reconhecimento constitucional do Estado 

Democrático de Direito está no modo como as exigências do Estado Social se jurisfaçam nos contornos do 

Estado de Direito. E o princípio, ainda que abstrato e genérico, desta compatibilização só pode ser um 

único: impedir a todo custo que as chamadas ‘funções sociais do Estado’ se transformem em funções de 

dominação. É preciso, pois, ver no reconhecimento do Estado de Direito um claro repúdio à utilização 

desvirtuada de necessárias funções socais...”. (FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Congelamento de 

preços: tabelamentos oficiais. Revista de direito público. São Paulo, v. 91, jul./set. 1989, p. 76-86 (80). 
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atividade de intervenção do Estado sobre o domínio econômico; e (ii) os fundamentos de 

validade constitucional que podem legitimamente motivar a instituição de normas 

tributárias extrafiscais, discutindo-se uma redefinição para o conceito de neutralidade 

tributária. Aqui, portanto, a ideia é apresentar os elementos normativos constitucionais que 

permitem o manejo dos tributos com finalidades não fiscais, demonstrando, ainda, quais 

são os vetores que sustentam este tipo de tributação diferenciadora. 

Após, abre-se uma terceira parte da tese, analisando propriamente as limitações 

constitucionais ao emprego da extrafiscalidade. Nesse momento, serão analisadas as 

limitações decorrentes das regras e dos princípios constitucionais tributários, passando pela 

análise da interpenetração entre competência tributária e competência reguladora, pelo 

conceito de tributo e pelas limitações ínsitas a cada uma das espécies tributárias, quando 

são revistas as regras e os princípios constitucionais que delimitam o sistema tributário no 

Brasil, contrapondo-os à função extrafiscal das normas tributárias para, diante disso, extrair 

uma modelagem jurídica a ser seguida pelo Estado quando do emprego dos tributos nesta 

seara. 

Por fim, há uma última parte do trabalho, relacionada com o controle da 

extrafiscalidade pelo Poder Judiciário, em que serão analisadas as possibilidades e as 

formas de realização do referido controle.  

Como se pretende demonstrar, existem particularidades da tributação 

extrafiscal que, efetivamente, não podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário, sob pena de 

ofensa clara ao princípio da tripartição dos poderes, tomado como cláusula pétrea perante a 

Constituição Federal. É objetivo desta tese demonstrar que as críticas geralmente 

empreendidas pela doutrina ao STF quanto à sua inércia na análise da juridicidade da 

tributação extrafiscal não são de todo procedentes.  

Será demonstrado que existem dois módulos de análise da tributação 

extrafiscal, sendo apenas um deles acessível pela ciência do direito em sentido estrito, e 

também pelo Poder Judiciário, havendo uma parcela que, efetivamente, compõe matéria de 

política tributária, que não deve ser objeto de julgamento judicial, mas, quando muito, de 

uma análise político-social. 

Ao final, um alerta quanto aos pressupostos metodológicos acolhidos. Esta tese 

não está baseada em linha teórica específica construída por um determinado autor. Ao 

revés, sua construção é realizada a partir da Constituição Federal. A leitura e a utilização 

de doutrinas divergentes e contraditórias entre si, portanto, não a desautorizam. A ideia é 

centrada na possibilidade de que, a partir de pensamentos que, em certos pontos, são 
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contraditórios, possam eclodir conclusões coerentes. Roga-se, portanto, que não sejam 

lançadas críticas a priori pela citação de autores discordantes em determinados pontos. 

Essa crítica é vazia e não se sustenta por si só. A crítica verdadeira, e que certamente 

existirá, deverá ser outorgada às conclusões e fundamentos de sustentação do texto, e não a 

partir de conclusões de autores que, apesar de citados, não são integralmente endossados 

pela tese, a não ser na específica parte do seu pensamento indicado no texto. 
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PRIMEIRA PARTE – IDENTIFICAÇÃO DA EXTRAFISCALIDADE 

 

 

CAPÍTULO I – SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR A 

EXTRAFISCALIDADE 

 

 

1.1 POR QUE IDENTIFICAR A EXTRAFISCALIDADE? 

 

Para que esta tese não seja precocemente tomada como contraproducente, opta-

se por iniciar o discurso com a demonstração das razões pelas quais é importante o 

destaque da função extrafiscal da tributação como matéria específica a ser tratada pela 

dogmática jurídica.  

É que encarada a extrafiscalidade como matéria irrelevante nos domínios do 

direito tributário, esta tese perderia sentido, podendo ser integralmente baseada na seguinte 

assertiva: a extrafiscalidade, tomada como mera função a ser exercida pela tributação, 

não desnatura o regime próprio tributário, nada havendo de especial a se comentar. 

Se a questão não se apresenta dessa forma – e esse é um dos cernes desta tese 

−, é fundamental demonstrar-se, a priori, os motivos pelos quais se entende que a função 

extrafiscal da tributação deve ser destacada para que se proceda à correta interpretação do 

direito posto. 

Para tanto, parte-se da constatação de que há em curso uma mudança de 

enfoque na ciência do direito tributário, quando a função normativa passa a ocupar papel 

de destaque entre os elementos que deverão ser utilizados para fins de interpretação do 

direito
12

. 

                                                 
12

 São muitos os exemplos doutrinários que demonstram essa tendência. Cf. BOBBIO, Norberto. A função 

promocional do direito. In: _____. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: 

Manole, 2007, p. 1-21 (15). Para uma análise dessa questão no âmbito da ciência do direito tributário em 

diversas perspectivas diferentes, cf. BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e 

controle. São Paulo: Noeses, 2006, p. 128; CARVALHO, Cristiano. Teoria da decisão tributária. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 119-152; GRECO, Marco Aurelio. Dinâmica da tributação e procedimento. São Paulo: RT, 

1979, p. 58-59; ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

135-141; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 32; GONZÁLEZ, Luis 

Manuel Alonso. Los impuestos autonomicos de caracter extrafiscal. Madrid: Marcial Pons, 1995, p. 11-20; e 

TIPKE, Klaus. Moral tributária do estado e dos contribuintes. Tradução de Luiz Dória Furquim. Porto 

Alegre: Safe, 2012, p. 20 e 62. 
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Apesar de se afirmar a existência desta mudança de enfoque no âmbito da 

ciência do direito tributário, é preciso reconhecer que a utilização da tributação com fins 

não arrecadatórios não é atividade recente
13

. O que se pretende destacar, portanto, quando 

se fala em mudança de enfoque não é uma mudança por parte do Estado com o emprego da 

tributação em sua função extrafiscal, mas a postura da doutrina que, cada vez mais 

intensamente, reconhece a função e os fins das normas como elemento essencial para a 

interpretação do direito
14

. 

A função que venha a ser exercida pelas normas tributárias deve ser tomada 

como elemento de extrema importância na identificação das formas de incidência das 

regras e dos princípios constitucionais, sendo certa a existência de caminhos diversos 

quando se está diante de normas tributárias voltadas a finalidades fiscais ou extrafiscais, 

mesmo que se tenha em mente a necessidade de respeito ao regime jurídico tributário em 

ambos os casos, com suas devidas peculiaridades.  

A importância na identificação da extrafiscalidade está, então, 

fundamentalmente vinculada à existência de normas que possuem finalidades diferentes da 

simples arrecadação de fundos, servindo como instrumento de intervenção do Estado no 

domínio econômico e social. Um exemplo pode esclarecer o que se está argumentando. 

Para tanto, basta imaginar concessão de isenção no âmbito de qualquer tributo. Diante 

desse quadro, há compatibilidade da medida com o texto constitucional? A resposta só 

pode ser dada se perquirida a finalidade da medida normativa, quando cabe ao intérprete 

verificar, por exemplo, se a isenção concedida se encontra amparada em uma finalidade 

constitucionalmente prevista
15

. 

                                                 
13

 Essa ressalva é empreendida largamente pela doutrina, nacional e internacional, dedicada ao tema. Por 

todos, cf. DEODATO, Alberto. As funções extra-fiscais do impôsto. Belo Horizonte (Tese para o concurso de 

Professor Catedrático de Ciência das Finanças), UFMG, 1949, p. 147. 
14

 Como será explorado mais adiante, esta postura é potencializada pela inserção nos textos constitucionais 

contemporâneos, incluindo-se neste rol a Constituição Federal de 1988, de fins a serem perseguidos pelo 

Estado. 
15

 Com base na lição de Victor Uckmar, ainda que não haja dispositivo constitucional expresso prescrevendo 

a finalidade específica na qual devem ser gastos os recursos arrecadados com os tributos, não há dúvida de 

que estes, em vista do conjunto normativo constitucional brasileiro, só podem ser aplicados em finalidades 

públicas. (UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. Tradução de Marco 

Aurélio Greco. São Paulo: Educ/RT, 1976, p. 46). A concessão dos incentivos fiscais recebe o mesmo 

tratamento, tendo em vista que, desde as contribuições de Stanley S. Surrey na década de 70, estes passam a 

ser vistos como gastos fiscais (tax expediture) e, como tais, precisam estar atrelados ao alcance de finalidades 

públicas, sob pena de serem tomados como privilégios odiosos. Cf. SURREY, Stanley S.; McDANIEL, Paul 

R. Pathways to tax reform: the concept of tax expeditures. Cambridge: Harvard University, 1973. No Brasil, 

essa exigência, de certa forma, possui amparo constitucional, tendo em vista a redação do art. 165, § 6º, da 

CF que assim dispõe: “o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do 

efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 

natureza financeira, tributária e creditícia”. 
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A descrição destes limites, particulares para as normas com finalidade fiscal ou 

extrafiscal, só pode ser corretamente realizada quando o intérprete passa a empreender uma 

análise funcional do direito positivo, quando novas ferramentas de interpretação são 

ofertadas. Compatibiliza-se, assim, uma análise estrutural, já de longa data desenvolvida 

pela doutrina, com uma análise funcional do direito positivo. 

 

 

1.2 PARA UMA ANÁLISE FUNCIONAL DO DIREITO TRIBUTÁRIO          

 

A mudança de enfoque empreendida pela doutrina a que se fez referência é 

uma consequência direta da incorporação pelos textos constitucionais promulgados a partir 

do século XX de fins a serem perseguidos pelo Estado. Essas novas Constituições, ainda 

que não deixem de tratar de temas recorrentes ligados à organização do Estado e limitação 

de seu poder via proteção de liberdades individuais (proteção dos chamados direitos 

fundamentais de primeira geração), passaram a ser portadoras de finalidades que devem 

ser perseguidas. 

A previsão destes fins traz para dentro do direito positivo, muitas vezes, dados 

econômicos e financeiros que, uma vez juridicizados, não podem deixar de influir na 

construção de decisões
16

. Trata-se de fins econômicos ou financeiros prescritos por normas 

jurídicas e que, por isso, compõem inegavelmente o campo do direito
17

, gerando, inclusive, 

possibilidade (limitada) de controle por parte do Poder Judiciário
18

.  

O texto constitucional brasileiro é pródigo na indicação de fins a serem 

alcançados, como prova a leitura já de seu art. 3º, quando prescreve que “constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (i) construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; (ii) garantir o desenvolvimento nacional; (iii) erradicar a pobreza 

e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (iv) promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. 

                                                 
16

 BARRETO, Paulo Ayres. Elisão tributária: limites normativos. São Paulo (Tese de livre-docência), USP, 

2008, p. 45-47. 
17

 A partir desta constatação, perde relevância qualquer discussão acerca do acerto de uma avaliação 

dogmática dos fins e das funções experimentadas pelas normas jurídicas. Por ser parte do ordenamento 

jurídico, estas questões terão de ser levadas em conta, sob pena de equivocado reducionismo. 
18

 Cf. a seção 9.3.2. Para uma discussão acerca de como a ciência econômica contribui na decidibilidade de 

conflitos normativos, cf. a seção 9.2.1.1.3. 
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Por conta disso, a função normativa passa a ocupar papel preponderante no 

processo de interpretação e no próprio processo de criação interpretativa do direito 

posto
19

. 

Nesses termos, a guinada funcional de análise do direito não constitui uma 

escolha arbitrária do intérprete, mas, em verdade, se apresenta como uma necessidade para 

a correta compreensão do direito, embora, notadamente, não se limite a reger retrospectiva 

e repressivamente, incorporando objetivos, fins ou programas que devem ser realizados de 

modo promocional e prospectivo. Estes fins foram positivados, impondo sua avaliação 

dogmática. 

Como já foi objeto de comentário em trabalho anterior
20

, a ciência do direito 

tributário desenvolveu-se nos últimos anos baseada em uma análise estrutural das normas 

jurídicas. Para usar uma expressão de NORBERTO BOBBIO
21

, nos últimos anos indagou-se 

muito mais acerca de “como o direito é feito” do que “para que o direito serve”. 

Especificamente no âmbito da ciência do direito tributário, o desenvolvimento portentoso 

de uma análise estrutural se deve à construção científica de duas válvulas de escape, 

constituídas pelas ciências do direito econômico e do direito financeiro. 

A avaliação das funções das normas tributárias e, por isso, das funções do 

tributo, recorrentemente é afastada sob a alegação de que tal juízo não estaria inserido no 

objeto reservado à ciência do direito em sentido estrito. Nesse sentido, apesar de 

empreender importantes observações sobre as funções dos tributos, HUGO DE BRITO 

MACHADO
22

 destaca ressalva no sentido de que a matéria, em verdade, “é própria da 

ciência das finanças”.  

É preciso superar esta ideia. A defesa de uma análise funcional do direito 

tributário não propõe, todavia, uma segregação entre as normas que possuem ou não 

finalidades. Como lembra EROS ROBERTO GRAU
23

, “a finalidade é o criador de todo o 

direito, e não existem norma ou instituto jurídico que não deva sua origem a uma 

finalidade”, argumentando em seguida que “a afirmação dos significados expressados 

                                                 
19

 Aqui, trabalha-se com a ideia de que as normas são, em verdade, extraídas a partir dos dispositivos 

(normativos), mas a estes não equivalem. 
20

 BOMFIM, Diego. Tributação e livre concorrência. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 63-74. 
21

 BOBBIO, Norberto. Em direção a uma teoria funcionalista do direito. In: ____. Da estrutura à função: 

novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2007, p. 53-79 (53). 
22

 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 34ª ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 69. 
23

 GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios. 

6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 85. 
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pelos enunciados normativos apenas se determina, plenamente, após a penetração do 

intérprete, à busca dessa determinação, no contexto funcional”.  

Se assim o é, o intérprete/aplicador da norma jurídica terá de, necessariamente, 

partir da investigação funcional dos dispositivos normativos à sua disposição e, para tanto, 

passará a ser importante analisar a finalidade da norma tributária. Esta análise funcional 

baseada na finalidade da norma tributária será de extrema importância na interpretação do 

direito tributário. 

Em vista de objetivos e finalidades previstos pelo texto constitucional 

brasileiro, as normas tributárias passam a ser utilizadas como instrumentos de consecução 

de finalidades constitucionais, exercendo funções absolutamente diferentes da mera 

arrecadação de fundos, o que demanda, certamente, um olhar diferente do intérprete, 

inclusive quanto ao difícil papel de controlabilidade destas normas pelo Poder Judiciário.  

Não se pode negar que a abertura para uma interpretação funcionalista das 

normas tributárias impõe uma série de precauções, sob pena de uma invasão ideológica 

quando da aplicação do direito posto, começando pela sustentação de flexibilização de 

direitos e garantias fundamentais do contribuintes em vista dos fins (nobres ou não) 

perseguidos pela norma tributária, ao que se nomeou nas primeiras linhas desta tese de 

reação funcionalista exagerada da doutrina.  

Além disso, como destaca CELSO FERNANDES CAMPILONGO
24

, não se pode 

exigir, a partir da propositura de uma análise funcional do direito, do julgador que este 

tenha “recursos cognitivos excessivos e inatingíveis”. A atividade de trazer para dentro do 

direito positivo a realização de determinados fins não pode transformar o julgador em 

formulador de políticas públicas, residindo neste ponto um dos elementos importantes de 

diferenciação da (in)competência de controle das normas tributárias extrafiscais. 

Em suma, reconhece-se que a tributação está à disposição do Estado para 

exercer diferentes funções de modo a alcançar difusos fins ou finalidades. Reconhece-se 

também que tais finalidades precisam ser identificadas para a correta interpretação das 

normas tributárias e para sua submissão às limitações constitucionais e, como um passo 

adiante, sua controlabilidade pelo Poder Judiciário.  

Uma correta diferenciação dessas funções exercitáveis e das finalidades 

alcançáveis é primordial para a correta exposição da matéria. 
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1.3 SOBRE AS FUNÇÕES E AS FINALIDADES DA TRIBUTAÇÃO 

 

Em uma primeira aproximação, é quase intuitivo perceber que a tributação 

exerce a função de arrecadação de fundos para o custeio das atividades do Estado. Essa 

função, no Estado moderno, ostenta grande importância, já que os tributos representam a 

principal fonte de arrecadação de recursos
25

. 

Essa função fiscal ou arrecadatória já foi tomada como a única que poderia ser 

exercida pela tributação, quando até mesmo o caráter tributário de uma determinada 

cobrança era colocado em xeque caso não houvesse uma função primordialmente fiscal
26

. 

A despeito disso, com o incremento das responsabilidades atribuídas ao ente estatal, 

notadamente quando instado a atuar positivamente para a promoção de direitos 

fundamentais, a tributação passa a exercer funções não vinculadas à transferência de 

recursos dos particulares para o Estado, passando a ser encarada como importante 

instrumento para o alcance de finalidades constitucionalmente previstas. Para que se 

reconheça esta faceta da tributação, basta considerar o largo efeito que esta, por exemplo, 

pode exercer dentro de um objetivo de redistribuição de renda ou no controle da balança 

comercial. 

É justamente a partir do reconhecimento de funções diversas daquela 

tradicionalmente exercida pela tributação que se pode falar, em um primeiro momento, em 

extrafiscalidade. 

O ponto de partida para a definição do termo pode ser sua análise etimológica, 

tomando-se o prefixo “extra” como transmissor da ideia de exclusão de tudo aquilo que 

não seja vinculado à “fiscalidade”, i.e., que não esteja vinculado à atividade de 

arrecadação, de transferência de recursos dos particulares ao Estado mediante tributos. O 

prefixo “extra”, portanto, é utilizado para indicar outras funções que podem ser exercidas 

pela tributação e que não se vinculam diretamente à função arrecadatória, o que é 

absolutamente diferente de considerá-lo como excludente do próprio campo tributário. No 

contexto em que a expressão é empregada, o vocábulo “fiscalidade” não pode ser tomado 

como sinônimo de tributação, mas como sinônimo de arrecadação.   

                                                 
25
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Caso esteja modulada com funções não arrecadatórias, a tributação passa a 

deter a alcunha de extrafiscal em contraposição à tributação fiscal, entendida como aquela 

que tem por função arrecadar recursos para o Estado
27

. 

Falou-se até agora em tributação extrafiscal e não em tributos extrafiscais para 

reforçar a ideia de que a função extrafiscal não é exercida apenas pelos tributos em si, mas 

por normas tributárias que, mesmo não instituindo propriamente tributos, são capazes de 

exercer funções diversas da arrecadação
28

. 

O enfoque da matéria a partir deste ângulo ganha relevância quando se 

reconhece a dificuldade de se estabelecer uma separação criteriosa entre tributos fiscais e 

extrafiscais
29

. Como enfaticamente pontua GABRIEL CASADO OLLERO
30

, “a função fiscal e 

extrafiscal do tributo constituem – nessa perspectiva – dois fenômenos incindíveis que se 

apresentam como as duas faces de uma mesma realidade”. 

 A rigor, não existem tributos que ostentem apenas uma das funções, o que 

induziu o desenvolvimento de raciocínio segundo o qual haveria tributos que exerceriam 

preponderantemente funções fiscais ou extrafiscais
31

.  

Esse modo de analisar a questão, no entanto, não é capaz de contornar o 

problema da classificação pretendida, justamente porque um determinado tributo, a partir 

de contextos diferentes, pode estar sendo utilizado com funções fiscais, extrafiscais ou 

ambas, sem que seja possível a enunciação estática, ainda que com base na preponderância, 

de qual é sua função. 

É nesse exato sentido que deve ser afastada também a proposta de classificação 

dos tributos entre tributos extrafiscais próprios e tributos extrafiscais impróprios
32

, tendo 

em vista que se sujeita às mesmas limitações. 
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É preciso reconhecer que essa proposta continua a segregar os tributos com 

base na preponderância das finalidades almejadas, de modo que só seriam considerados 

tributos extrafiscais próprios “aqueles que em seu fundamento e estrutura estão 

concebidos para alcançar uma finalidade de caráter não fiscal, é dizer, são os que se 

configuram internamente pensando neste propósito”
33

. Do outro lado, os tributos com 

finalidades fiscais que sejam utilizados como instrumentos de extrafiscalidade, com edição 

de algumas normas de incentivos fiscais, por exemplo, são chamados de tributos 

extrafiscais impróprios. 

Esta diferenciação, pelo menos à luz do direito tributário brasileiro, não se 

sustenta por sua irrelevância para fins dogmáticos. Para fins de aplicação das normas que 

regem o sistema tributário nacional, não há nenhuma diferença entre os chamados tributos 

extrafiscais próprios e os tributos extrafiscais impróprios. Sendo manejados com 

finalidades não arrecadatórias, estarão a exercer função extrafiscal, não havendo relevância 

alguma em se constatar, em um determinado caso, se o tributo é propriamente ou 

impropriamente extrafiscal. 

Por todas essas razões, opta-se por eleger as normas extrafiscais como centro 

das especulações, sendo encaradas como aquelas identificadas com uma finalidade não 

vinculada à simples arrecadação de fundos, podendo estar ou não atreladas à criação de um 

tributo em si. Por isso, esta tese adotará, preferencialmente, o emprego das expressões 

normas tributárias extrafiscais ou, simplesmente, normas extrafiscais. 

 

 

1.3.1 NORMAS TRIBUTÁRIAS EXTRAFISCAIS 

 

Ainda que o objeto de especulação seja a existência de funções fiscais e 

extrafiscais das normas tributárias, é preciso repisar que estas e aquelas, justamente por se 

apresentarem sob a roupagem de normas jurídicas, só podem ter como função reger 

comportamentos humanos, obrigando, proibindo ou permitindo condutas.  

Rigorosamente, portanto, as funções das normas tributárias têm de ser 

apreendidas primariamente no contexto de regência do comportamento humano. Apenas 

por uma questão de simplificação, é admissível dizer que a função fiscal da norma é a 

arrecadação de fundos. Em verdade, a função da norma, neste caso, é prescrever 
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comportamentos humanos que gerem a arrecadação de fundos. Do mesmo modo, exercerá 

a função extrafiscal a norma tributária que “regule” comportamentos humanos com 

finalidades não arrecadatórias. Aqui, cabe uma ressalva, tendo em vista que a norma 

tributária não pode gerar, propriamente, regulações comportamentais, razão pela qual é 

mais preciso dizer que esta apenas atua no âmbito da indução comportamental. A conduta 

comportamental que se pretende estimular ou desestimular não pode se tornar obrigatória 

ou proibida pela norma tributária.  

As normas tributárias, portanto, podem exercer diferentes funções para o 

alcance de difusas finalidades, desde que estas estejam previstas no texto constitucional. 

As funções das normas tributárias podem, então, de modo amplo ser divididas 

entre funções fiscais e extrafiscais. A função extrafiscal pode ser mais uma vez segregada 

entre funções (i) distributiva; (ii) simplificadora; e (iii) indutora (extrafiscal em sentido 

estrito)
34

. 

Neste ponto, é preciso fazer o alerta de que as normas tributárias, 

independentemente das funções que venham a exercer, devem sempre estar orientadas à 

consecução de objetivos públicos, não podendo, de forma alguma, servir de pretexto para 

que privilégios sejam instituídos ou para que perseguições e punições sejam perpetradas. A 

diferença é que as normas tributárias modalizadas para o alcance de fins fiscais têm por 

escopo arrecadar fundos via distribuição igualitária da carga tributária entre os 

contribuintes para que o Estado, de posse desses valores, gaste-os em prol do alcance de 

determinadas finalidades. No modelo tributário baseado na ideia de “imposição-

arrecadação-gasto”
35

, o alcance dos fins públicos (nas normas tributárias fiscais) se 

efetivará pelo gasto, leia-se: pela despesa, e não pela mera imposição da norma tributária. 

Diversamente, na edição de normas tributárias extrafiscais, o fim público pretendido é (ou 

pode ser) alcançado pela própria criação (ou exoneração) dos tributos, de modo que a 

finalidade é alcançada pela própria imposição
36

. 

É importante mencionar que determinados fins podem ser alcançados pela 

implantação dos dois modelos. Basta imaginar que o fim promoção de redistribuição de 

renda pode ser alcançado pela criação de alíquotas progressivas do imposto sobre a renda 
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(função extrafiscal da norma tributária) ou pela criação de programas de distribuição direta 

de dinheiro para as pessoas que possuem baixos rendimentos. Da mesma forma, a redução 

da desigualdade econômica entre as diferentes regiões do país pode ser alcançada pela 

concessão de incentivos fiscais (função extrafiscal da norma tributária) ou pela subvenção 

direta, mediante repasse de dinheiro pelo poder público às empresas que se instalarem 

naquelas regiões e cumprirem determinadas exigências. 

Estes modelos, inclusive, podem ser combinados, sendo importante que o 

intérprete compreenda que, do ponto de vista tributário, é relevante a diferenciação acerca 

da função que a própria norma tributária está exercendo, notadamente para fins do 

estabelecimento dos limites constitucionais ao poder de tributar. 

Há, no entanto, patente dificuldade de adoção deste critério quanto às normas 

tributárias com função fiscal. Qual seria a finalidade da norma que possui como função 

arrecadar recursos para os cofres estatais? Simplesmente arrecadar? 

Essa preocupação é manifestada por MORIS LEHNER, para quem 

a dificuldade específica, no direito tributário, de efetuar a interpretação 

teleológica dirigida a uma finalidade concreta da norma consiste em que apenas 

as normas regulatórias têm finalidades diferenciáveis, e portanto úteis para uma 

interpretação teleológica, em relação aos seus destinatários. Em contrapartida, a 

finalidade arrecadatória voltada apenas à cobertura das necessidades do Estado 

não serve como premissa para a interpretação teleológica, seja da norma ou dos 

seus destinatários, já que em caso contrário se teria por correta a interpretação 

que levasse à mais alta arrecadação tributária
37

.  

A lição colhida é que as normas tributárias fiscais não podem ser analisadas 

como se tivessem por fim a mera arrecadação. Uma construção nesse sentido conduziria ao 

raciocínio de que as normas tributárias fiscais deveriam proporcionar a maior arrecadação 

possível para que pudessem ser consideradas cumpridoras de suas finalidades. Diante desse 

quadro, impõe-se a busca, com base na tessitura normativa, por outros fins que possam ser 

indicados. 

A norma tributária modalizada na função fiscal, em vista das prescrições 

constitucionais que tratam do princípio da igualdade e dos seus critérios gerais de 

discriminação
38

, tem como finalidade distribuir igualitariamente os encargos dos tributos 
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entre os contribuintes
39

. Não há qualquer finalidade subjacente à distribuição igualitária 

dos encargos nas normas tributárias fiscais, sendo esta, inclusive, a característica que as 

diferencia das normas tributárias extrafiscais: a finalidade
40

. 

A igualitária distribuição da carga tributária entre os contribuintes passa a ser 

encarada como a única finalidade que pode ser ostentada pelas normas tributárias com 

função fiscal. A função fiscal modaliza a tributação para o objetivo de angariar recursos, 

sendo certo concluir que sua finalidade, neste caso, é exclusivamente distribuir de maneira 

igualitária a carga tributária entre os contribuintes.  

De modo diametralmente oposto, a chamada função extrafiscal modaliza a 

tributação para induzir (estimular ou desestimular) comportamentos humanos, mas esta é 

apenas a sua função. A finalidade potencialmente pretendida pela extrafiscalidade não 

equivale à sua função (induzir comportamentos). É através do exercício da função (indução 

comportamental) que uma tributação extrafiscal pode alcançar seus fins. 

Os fins que podem ser eleitos quando da instituição das normas tributárias 

extrafiscais, todavia, não estão ao alcance livre do legislador. Estes fins são prescritos pelo 

próprio direito positivo, sendo certo que, no caso do direito brasileiro, foram todos eles 

definidos pelo texto constitucional. 

Sobre a questão, ALFREDO AUGUSTO BECKER
41

 reconhece o caráter 

instrumental das normas tributárias que poderão alcançar fins diversos de acordo com a 

escolha do formulador de políticas públicas, afirmando que “o Direito Tributário não tem 

objetivo (imperativo econômico-social) próprio”.  

Cabe ao intérprete verificar, de acordo com o texto constitucional, primeiro, a 

legitimidade do fim a ser alcançado; depois, a compatibilidade entre o fim eleito e os meios 

utilizados para tanto, conforme será exposto mais adiante. 

Apesar disso, depois da decisão política, aqueles fins, caso sejam positivados, 

passam a orientar a instituição das normas tributárias que estarão condicionadas à 

consecução destes fins. 
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Dentro deste contexto, é fácil perceber que as normas tributárias fiscais, para 

fins de diferenciação entre os contribuintes, levam em consideração características 

vinculadas ao próprio sujeito passivo, tais como sua capacidade contributiva no caso dos 

impostos, enquanto as normas tributárias extrafiscais diferenciam os contribuintes em vista 

de finalidades que lhe são alheias, como, por exemplo, reduzir as desigualdades entre as 

diferentes regiões do país mediante a concessão de incentivos fiscais. Fala-se, então, na 

diferença entre fins internos (no caso das normas tributárias fiscais) e fins externos (no 

caso das normas tributárias extrafiscais)
 42

.  

No primeiro caso, a norma diferencia em vista de características próprias dos 

contribuintes, afastando-se deste tipo de ponderação quando a finalidade não é distribuir 

igualitariamente a carga tributária entre os contribuintes, mas realizar fins externos, 

passando a caracterizar-se, de modo amplo, como uma norma tributária extrafiscal. 

 

 

1.4 SOBRE A PROGRAMAÇÃO DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS 

 

Nos termos do que restou assentado até aqui, as normas tributárias podem e 

devem ser segregadas a partir da busca interpretativa de sua finalidade. Modalizadas na 

função de arrecadação de fundos, sua finalidade seria apenas proceder a uma igualitária 

distribuição de encargos entre os contribuintes. Se, ao revés, estiverem no exercício de 

funções extrafiscais, as finalidades poderão ser as mais diversas, desde que encontrem 

amparo no texto constitucional. 

A partir da definição de uma finalidade para as normas tributárias fiscais, 

reafirma-se que qualquer norma tributária, seja fiscal ou extrafiscal, tem um fim, não 

podendo ser este (existência ou não de um fim) um critério de discriminação entre normas 

jurídicas, muito menos entre normas tributárias
43

.  
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TERCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR trabalha com uma consideração diferente, 

mencionando a existência de duas técnicas de validação normativa, nomeando-as de 

“programação condicional” e “programação finalística”. Segundo o autor,  

podemos programar uma decisão na medida em que estabelecemos as condições 

em que ela deve ocorrer, de modo que, das condições, segue-se a decisão. 

Também se pode programá-la, estabelecendo os fins que devem ser atingidos, 

liberando-se a escolha dos meios, de tal modo que, seja qual for o meio 

escolhido, o fim deve ser atingido
44

. 

 

Há, então, a construção de uma dualidade de estratégias legislativas, sendo 

reconhecida a possibilidade de regulação normativa baseada na preponderância dos fins, e 

descarte dos meios, quando o foco passa a ser o resultado.  

Sobre a questão, MARCELO NEVES
45

 propõe a distinção entre “programas 

finalísticos, primariamente políticos” e “programas finalísticos, primariamente 

jurídicos”, sugerindo que os primeiros podem ser incorporados ao sistema jurídico, 

quando, no entanto, passam a ser “condicionalizadas, ou seja, tornam-se conteúdo de um 

programa condicional”. Não custa lembrar que as normas jurídicas possuem 

homogeneidade sintática, apesar de guardarem considerável grau de heterologia nos planos 

semântico e pragmático
46

. Assim sendo, não há como deixar de reconhecer que todas as 

normas estão submetidas a uma programação condicional, apesar de voltadas a 

determinadas finalidades.  

Todas as normas, portanto, se comportam dentro de uma estrutura hipotético-

condicional, ainda que seja altamente relevante, para sua interpretação, que finalidades 

sejam extraídas. As visões não devem ser tomadas como contraditórias, mas como 

complementares. 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 
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1.5 SOBRE A NECESSÁRIA SEGREGAÇÃO ENTRE FISCALIDADE E EXTRAFISCALIDADE PARA FINS 

DE INTERPRETAÇÃO DAS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR 

 

Depois de apresentar as diferentes funções das normas tributárias, é chegado o 

momento de expor as razões pelas quais se defende que estas devem ser segregadas em 

vista de suas finalidades
47

.  

Como já foi antecipado, a questão se apresenta desta forma porque as próprias 

limitações constitucionais ao poder de tributar se aplicam de modo diferente quando 

contrapostas à normas tributárias fiscais ou extrafiscais. O que será demonstrado ao longo 

desta tese é que as regras e os princípios constitucionais que estabelecem o regime jurídico 

tributário se aplicam de modo específico em vista da função da norma tributária, 

notadamente no que se refere ao princípio da igualdade. 

Na tributação funcionalmente identificada com a fiscalidade, como foi 

apresentado, as normas tributárias têm a finalidade de angariar recursos via distribuição 

igualitária da carga tributária, discriminando-se os contribuintes em vista de critérios 

gerais, sem que fins externos à igualitária distribuição da carga tributária (extrafiscais) 

sejam levados em consideração. 

No manejo de normas tributárias extrafiscais, todavia, existem outras 

finalidades (externas) que não a mera arrecadação via igualitária distribuição da carga 

tributária, passando a tributação a funcionar como instrumento de atuação estatal no 

domínio econômico e social. Manter a discriminação entre os contribuintes apenas com 

base no princípio da capacidade contributiva imporia, por via reflexa, uma impossibilidade 

prática da própria extrafiscalidade
48

.  

Não há dúvidas, portanto, da grande importância de se segregar a 

extrafiscalidade para fins de análise e aplicação do direito. Sobre o assunto, já se 

manifestou KLAUS VOGEL, afirmando que 

a distinção entre o objetivo de receita e os objetivos regulatórios das leis 

tributárias (como, no entanto, sabemos que importa, não a finalidade subjetiva, 

mas a relevância, a função, e que o contraste com a regulação não é a obtenção 

de receitas – também os impostos regulatórios têm uma função de gerar receita – 

mas a distribuição da carga tributária, deve-se dizer mais exatamente que a 

distinção está entre a função distributiva da carga tributária e a função regulatória 

das leis tributárias) é necessária pelo menos para a enumeração e quantificação 
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 Nos termos do que se discute no capítulo II, as funções das normas tributárias (fiscal ou extrafiscal) devem 

ser identificadas a partir das finalidades normativas descobertas pelo intérprete.  
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simplificação, impedindo que se fale em extrafiscalidade. 
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dos incentivos fiscais fixados da República Federal, no relatório das subvenções 

a ser pagas em cada dois anos pelo Governo Federal; é, além disso, necessária 

também, em minha opinião, para a interpretação das leis tributárias e para a 

dogmática do direito tributário
49

.  

Diante desse quadro, surge a discussão acerca das formas pelas quais as regras 

e os princípios constitucionais deverão ser interpretados, tendo em vista o próprio 

reconhecimento da regra da proporcionalidade. 

Para que se possa compreender a importância do tema, basta verificar que as 

concessões de incentivos fiscais a determinadas empresas mediante o exercício da 

competência tributária por exoneração, se avaliadas apenas do ponto de vista da função 

fiscal da tributação, terão de ser consideradas inconstitucionais por ofensa ao princípio da 

igualdade. 

Diversamente, caso esta mesma medida seja avaliada em função de uma 

finalidade extrafiscal, v.g., a redução de desigualdades regionais, a questão muda de figura, 

sendo possível indicar a constitucionalidade da medida. 

Como será comprovado ao longo desta tese, a própria aplicação das limitações 

constitucionais ao poder de tributar depende de uma identificação acerca de serem ou não 

as normas tributárias fiscais ou extrafiscais. 

Este raciocínio, apesar de correto e essencial para a devida compreensão do 

direito posto, não pode conduzir a interpretações que proponham a sobrelevação das 

funções das normas tributárias (e, por isso, dos tributos), de modo que direitos e garantias 

dos contribuintes sejam amesquinhados. 

De nada adianta a instituição de um tributo que exerça de modo pleno sua 

função fiscal de arrecadação de fundos, se este não tiver sido instituído de acordo com os 

ditames constitucionais. Do mesmo modo, de nada adianta a instituição de um tributo que 

promova uma correta e justa distribuição de renda ou um estímulo positivo sobre o 

domínio econômico, se este estiver maculando os princípios e as regras constitucionais 

tributárias.  

Diversamente do que pode parecer à primeira vista, um estudo voltado à 

segregação das normas tributárias em vista de sua finalidade permite, de modo mais 

preciso, a identificação dos limites ao emprego da extrafiscalidade, um dos principais 

objetivos desta tese. 
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CAPÍTULO II – PROPOSTA TEÓRICA DE IDENTIFICAÇÃO DAS 

NORMAS TRIBUTÁRIAS EXTRAFISCAIS 

 

 

2.1 CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EXTRAFISCALIDADE E SUA VINCULAÇÃO À VALIDADE DAS 

NORMAS TRIBUTÁRIAS       

 

A apresentação de um modelo teórico capaz de oferecer critérios seguros de 

identificação das normas tributárias extrafiscais não é uma atividade simples, passando, 

antes, pela necessária indicação dos objetivos de quem investiga. 

É que o tema pode gerar interesses de diversas ciências, com enfoques e 

objetivos diferentes, razão pela qual deve haver especial atenção para que conclusões 

acertadas em um campo não sejam transplantadas aprioristicamente para outro, sem a 

devida demonstração de sua veracidade no novo contexto
50

. 

Do ponto de vista da ciência do direito em sentido estrito, a análise fatalmente 

estará vinculada aos fundamentos para a instituição das normas tributárias extrafiscais e, 

por via de consequência, sua validade, conforme será visto ao longo do presente capítulo. 

Justamente quando contraposta ao tema da validade é que a identificação das 

normas tributárias extrafiscais se apresenta como matéria de extrema importância no 

âmbito da ciência do direito. Se as normas tributárias, em razão de suas finalidades, se 

sujeitam a limitações distintas, é preciso apurar de maneira precisa quando se está diante 

de uma norma tributária com finalidade fiscal ou extrafiscal. A ausência de um modelo 

seguro de identificação pode gerar situações de clara ofensa a direitos e garantias 

individuais do contribuinte, quando normas tributárias que claramente têm finalidade fiscal 

são consideradas extrafiscais apenas com o intuito de equivocadamente fundamentar uma 

determinada diferenciação não homologada pelo ordenamento. 
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Como já foi dito, a tarefa é tormentosa
51

 e não encontra unicidade na 

doutrina
52

. A ideia deste capítulo é apresentar criticamente os principais modelos teóricos 

desenvolvidos, colhendo qualidades e refutando impropriedades, tudo com o objetivo de 

apresentar, ao final, um modelo que se julga mais adequado à identificação das normas 

tributárias extrafiscais para fins de apresentação de seu devido regime jurídico, sendo 

possível, a partir daí, falar sobre sua validade perante o ordenamento. 

 

 

2.2 CRITÉRIO FINALÍSTICO BASEADO NA INTENÇÃO DO LEGISLADOR 

 

Um dos primeiros caminhos apresentados pela doutrina para fins de 

identificação das normas tributárias extrafiscais se concentra na pretensa possibilidade de 

verificação da intenção do legislador
53

. Trata-se, então, da defesa de uma análise baseada 

na chamada mens legislatoris. 

Haveria extrafiscalidade toda vez que se apurasse que o legislador, instituidor 

da norma tributária, tinha uma finalidade diversa daquela de simples arrecadação. Eis aí a 

construção de um enfoque genético-subjetivo
54

. Nesse sentido parece ser o pensamento de 

WALTER BARBOSA CORRÊA
55

 quando enuncia, dentre as características da extrafiscalidade, 

a necessidade de que esta tenha sido conscientemente empregada. 

Nesse caso, se a finalidade subjetiva do legislador, quando da edição da medida 

normativa, não fosse apenas a arrecadação de fundos para manutenção do Estado 

(finalidade fiscal), ali estaria presente uma finalidade extrafiscal, extraindo-se então a 

conclusão de que aquele tributo (ou aquela norma tributária, em linguagem mais precisa) 

seria extrafiscal
56

. 
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O raciocínio baseia-se, de certa forma, na necessidade de separação dos 

poderes e na ideia de representação popular. Já que são os representantes do povo que 

votam as leis no parlamento, ao Poder Judiciário caberia a investigação da real intenção 

destes quando da edição normativa. Qualquer atividade criadora por parte do julgador 

poderia, então, ser entendida como contra legem. 

Como se verá a seguir, esse modelo de interpretação do direito não resiste a 

alguns argumentos, não possuindo sustentabilidade portanto para promover com segurança 

a segregação entre as funções exercidas pela tributação. 

 

 

2.2.1 CRÍTICA 

 

Uma primeira crítica que se estabelece contra esse modelo de interpretação é 

quase de ordem prática e baseia-se na impossibilidade de investigação das difusas 

intenções de diversas pessoas que formam o corpo legislativo.  

O parlamento, ao menos nas democracias ocidentais, quase sempre é formado 

por um número expressivo de representantes, o que torna a tarefa de investigação da 

intenção do legislador algo de improvável realização. Bata imaginar que um dispositivo 

legal pode ter sido acolhido e aprovado pelos congressistas por razões absolutamente 

diversas, sem que estes tivessem ciência disso. 

Uma segunda consideração baseia-se no raciocínio de que, em verdade, esse 

tipo de construção interpretativa é uma porta aberta para o arbítrio, funcionando, quase 

sempre, como elemento retórico de convencimento sem base normativa. Constrói-se a 

norma a partir da intenção, da intenção de quem interpreta. Não sendo possível alcançar de 

um modo seguro a intenção do legislador, termina-se por construir uma norma com base na 

intenção do intérprete. Eis aí o mais grave problema desse modelo. 

Acerca do tema, vale a pena a transcrição da arguta observação de GERALDO 

ATALIBA
57

, para quem “eventual intenção do legislador nada vale (ou não vale nada) para 

a interpretação jurídica. A Constituição não é o que os constituintes quiseram fazer; é 

muito mais que isso: é o que eles fizeram. A lei é mais sábia que o legislador”. 

                                                                                                                                                    
almejados pelo legislador, aproximando-se de um modelo genético-subjetivo de interpretação e identificação 

das normas. Cf. VELLOSO, Andrei Pitten. O princípio da isonomia tributária, cit., p. 306. 
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Por fim, vale lembrar que a intenção do legislador, ainda que documentada em 

exposição de motivos, não pode se sobrepor à norma construída pelo intérprete a partir dos 

dispositivos normativos
58

. Assim, de nada vale a indicação de uma finalidade extrafiscal na 

exposição de motivos se o intérprete não é capaz de, a partir dos dispositivos prescritos, 

extrair uma finalidade extrafiscal para a norma tributária sob análise, quando, em verdade, 

deve reconhecê-la apenas como uma norma tributária com fins fiscais. 

Por todos esses fundamentos, o critério de segregação entre normas tributárias 

fiscais e extrafiscais baseado na intenção do legislador não se sustenta, devendo ser 

afastado para fins de interpretação das normas tributárias. 

 

 

2.3 CRITÉRIO BASEADO NA COMPARAÇÃO OBJETIVA DA TRIBUTAÇÃO INCIDENTE ENTRE 

SITUAÇÕES EQUIVALENTES 

 

Este critério de identificação é baseado em um método comparativo. Para 

identificar a norma tributária extrafiscal, o intérprete deveria partir da análise comparativa 

da tributação incidente sobre duas situações econômicas equivalentes. A constatação de 

uma tributação diferenciada seria tomada como representativa da extrafiscalidade. 

Nesse sentido parece ser a posição de GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS 

MENDES que, baseando-se em um critério que chama de “extrafiscalidade por 

especialidade”, defende que  

uma outra forma de aferição da intenção extrafiscal diz respeito à relação entre 

normas gerais e especiais. Diversos tributos são estabelecidos por normas gerais, 

ao passo que normas especiais determinam fórmulas extrafiscais de tributação 

para incentivar, quando reduzem a exigência tributária, bem como desestimular, 

quando a amplificam
59

.  
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Apesar de se aceitar a constatação fática da tributação por especialidade como 

um indício para a identificação de normas tributárias extrafiscais, seu manejo como critério 

é insubsistente. 

 

 
2.3.1 CRÍTICA 

 

LUÍS EDUARDO SCHOUERI trata corretamente da insuficiência do método em 

virtude da dificuldade de se reconhecer o padrão de normalidade para, comparativamente, 

eleger-se, por exclusão, a tributação extrafiscal
60

. 

Além disso, ainda que se argumente em prol de que em dadas situações seja 

possível identificar-se um desvio acentuado no padrão normal de tributação, esta 

constatação não é capaz de diferenciar uma tributação fiscal desigual e, por isso, passível 

de, em tese, vir a ser declarada inconstitucional por ofensa ao princípio da igualdade 

tributária, de uma outra extrafiscal. Em outras palavras, é possível afirmar que a mera 

constatação de padrões diferentes de tributação não é elemento suficiente para 

identificação de que ali há o emprego de uma tributação extrafiscal.  

A questão que pode parecer em uma primeira aproximação irrelevante gera 

graves consequências. É que a tributação, uma vez identificada como extrafiscal, passa a 

demandar um instrumental interpretativo próprio, inclusive no que se refere às limitações 

constitucionais ao poder de tributar, diferentemente do que seria aplicado no caso de uma 

tributação com anseios fiscais. Por essa razão, não é bem-vinda a tese segundo a qual a 

constatação de padrões diferenciados denunciaria o emprego da extrafiscalidade, porquanto 

ali pode ter havido nada mais nada menos do que o emprego da tributação com fins fiscais, 

sem respeito à igualdade tributária, o que demandaria o afastamento direto da 

diferenciação. Caso houvesse a identificação da extrafiscalidade, o afastamento da 

diferenciação não seria feito desta forma, passando por um percurso muito mais elaborado, 

a começar pelo isolamento dos fins pretendidos pela tributação diferenciada para 

submissão destes ao controle de proporcionalidade. 

Para que haja a identificação da extrafiscalidade será sempre essencial que o 

intérprete analise a finalidade da tributação, sacando fins outros que não a mera 

arrecadação por parte do Estado, como será mais adiante alinhavado. 
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Um exemplo pode esclarecer melhor o que se pretende expor. Para tanto, basta 

pensar nas modificações empreendidas pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 no regime de 

tributação da COFINS e do PIS. Não há nenhuma finalidade extrafiscal que possa ser 

extraída da tributação diferenciada em análise, o que impõe ao intérprete tomá-la como 

autêntica modificação da legislação tributária com fins fiscais. Se assim o é, não cabe uma 

avaliação da norma tributária de acordo com qualquer finalidade extrafiscal. A questão é 

resolvida no âmbito de aplicação do princípio da igualdade para normas tributárias com 

finalidades fiscais, de modo que, desrespeitado o critério geral de igualdade, deverá haver 

o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma.  

Não se pode negar, todavia, que onde houver indução por meio da tributação 

haverá tratamento diferenciado
61

, pois o tratamento planificado impede, por certo, qualquer 

estímulo ou desestímulo para que comportamentos sejam afetados. Havendo tratamento 

diferenciado, nascerá para o intérprete um indício de que se trata ali da utilização de 

normas tributárias extrafiscais. Nesse caso, ainda que se reconheça a insuficiência do 

critério, notadamente diante da inexistência de uma dada tributação que possa ser 

considerada como padrão, destaca-se que uma análise comparativa da tributação em 

situações equivalentes pode ser um indício no processo de identificação de uma norma 

tributária extrafiscal, ainda que se reconheça que este elemento é necessário, mas não 

suficiente. 

 

 

2.4 CRITÉRIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

Outro critério utilizado pela doutrina reside na avaliação da adequação ou não 

da norma tributária ao princípio da capacidade contributiva. As normas tributárias com 

finalidades fiscais atenderiam à capacidade contributiva, enquanto as normas tributárias 

extrafiscais, não. 

Fica claro que é preciso inverter a lógica. Não é porque uma dada norma não 

está amparada na capacidade contributiva que esta será extrafiscal. Para que se tenha 

certeza da incorreção do critério utilizado, basta imaginar que podem ser editadas normas 

tributárias com finalidade fiscal e que não se compatibilizam com o princípio da 
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neutralidade no direito tributário. Direito tributário atual. São Paulo: IBDT/Dialética, 2005, v. 19, p. 24-40 

(26). 



 41 

capacidade contributiva. Nesse caso, esta norma não deveria ser tomada como uma norma 

tributária extrafiscal, mas como uma norma tributária fiscal inconstitucional.  

Nesses casos, caberá ao intérprete demonstrar que ali não se está diante de 

normas extrafiscais, senão de normas com finalidade fiscal que, em vista da discriminação 

não autorizada pelo ordenamento, devem ser consideradas ilegítimas.  

 

 

2.4.1 CRÍTICA 

 

A utilização do respeito ou não da capacidade contributiva pela norma 

tributária com instrumento de segregação gera uma interpretação circular. A existência da 

capacidade contributiva não pode ser o critério da segregação. Em verdade, em vista de um 

critério externo de segregação, uma vez identificada a presença de uma norma tributária 

fiscal, o critério da capacidade contributiva deverá ser aplicado (ao menos no caso dos 

impostos), não se podendo inverter a lógica.  

Nessa linha, vale lembrar que, em tese, nada impede que normas tributárias 

extrafiscais respeitem o critério da capacidade contributiva, mormente quando estabelecem 

alíquotas majoradas para desestimular, por exemplo, a importação de determinados bens. 

Nesse caso, nenhuma lesão é constatada no critério da capacidade contributiva, não 

restando dúvida de que se está diante de uma norma tributária extrafiscal. Por essas razões, 

este critério é tido como insuficiente. 

 

 

2.5 CRITÉRIO BASEADO NA AFETAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS 

 

Um outro critério utilizado pela doutrina para fins de identificação de normas 

tributárias baseia-se na identificação da afetação dos recursos arrecadados
62

. Haveria a 

utilização de normas tributárias extrafiscais sempre que houvesse a determinação de que os 

recursos arrecadados deveriam ser gastos com áreas específicas. 

O critério, no entanto, é claramente contraditório, pelo menos quando se 

trabalha com a ideia de que a extrafiscalidade é uma função que pode ser exercida por 
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em gastos seletivos, ou sua retenção”. FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de 

Janeiro: Forense, 1981, p. 49.  
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normas tributárias para fins de consecução de objetivos que não tenham relação com a 

simples arrecadação de fundos. A mera afetação dos recursos arrecadados, ainda que seja 

um elemento importantíssimo na configuração de determinados tributos, nada diz da 

caracterização da extrafiscalidade de uma norma tributária. 

 

 

2.5.1 CRÍTICA 

 

A destinação específica dos recursos arrecadados, apesar de relevante para fins 

de mensuração da constitucionalidade de determinados tributos, não pode ser destacada 

para fins de segregação entre fiscalidade e extrafiscalidade. A destinação dos recursos é 

algo importante, mas não é parâmetro de identificação, tanto assim que, no caso das 

contribuições sociais de seguridade social, há destinação e, na maioria das vezes, não se 

está diante da edição de normas tributárias extrafiscais. A finalidade é arrecadatória, ainda 

que a arrecadação seja destinada a área específica (no caso, a social). 

Além disso, toda a arrecadação tributária oriunda de tributos com finalidade 

fiscal ou extrafiscal deve ter destinação pública. A existência de uma destinação específica 

não se relaciona com a função do tributo que, em tese, continua a funcionar como simples 

instrumento de arrecadação de recursos que, em um momento posterior, poderão ser 

empregados em uma determinada área específica. Como afirma PONTES DE MIRANDA
63

, “o 

orçamento não dá destinação aos impostos, dá destinação à receita”.  

A questão é importante porque, nestes casos, ainda que haja destinação 

específica dos valores, a finalidade da norma tributária, já que modalizada na função fiscal, 

terá de continuar a ser a distribuição igualitária da carga fiscal. É justamente por essa razão 

que a criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico voltada à 

obtenção de recursos para posterior aplicação em área específica tem de respeitar, dentro 

de um grupo de contribuintes eleitos, um critério consentâneo com a mera distribuição 

igualitária de encargos. Trata-se ali, apesar de sua alcunha, de tributo instituído com 

finalidade fiscal
64

. 

Isso, por outro lado, não afasta a importância da afetação dos recursos 

arrecadados para a validação da legitimidade de alguns tributos. Em verdade, por força de 
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 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967, com a emenda nº 1 

de 1969. 2ª ed., T. II, São Paulo: RT, 1970, p. 368. 
64

 Cf. a seção 8.7.2. 
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previsão constitucional, as contribuições têm os seus recursos afetados às áreas que deram 

causa à sua instituição
65

, fato que não guarda relação com a caracterização destas como 

extrafiscais. 

 

 

2.6 CRITÉRIO DA AVALIAÇÃO EMPÍRICA BASEADO NOS EFEITOS CONCRETOS DAS NORMAS 

 

Em posição original, LUÍS EDUARDO SCHOUERI
66

, após contundentes críticas 

realizadas às demais propostas de identificação, apresenta modelo relacionado com o que 

chama de “enfoque pragmático” das normas jurídicas, quando passa a buscar fundamento 

nos pensamentos de KLAUS VOGEL e TERCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR. 

Constatando que “a busca da finalidade (do legislador ou da norma) não 

oferece um critério para identificação do objeto”, o autor passa a defender a “necessidade 

de um enfoque pragmático para a identificação das normas tributárias indutoras, quando 

se passam a considerar os efeitos da norma, a partir de suas funções eficaciais”
67

.  

Não bastaria, portanto, ao intérprete perquirir a finalidade, seja do legislador ou 

da própria norma, sendo imprescindível a busca pelos efeitos (concretamente identificados) 

das normas jurídicas, concluindo que “no lugar de identificarem-se normas tributárias 

indutoras por sua finalidade, estuda-se o efeito indutor das normas tributárias”
68

. 

A identificação das nomeadas normas tributárias indutoras estaria concentrada 

na eficácia destas quanto à geração concreta de seus efeitos. Demonstrada a dificuldade de 

apreensão da finalidade, sugere o autor os efeitos (concretos) destas normas como 

elemento de discrímen. Passa, então, a considerar a ocorrência concreta dos efeitos 

extrafiscais das normas tributárias como elemento relevante de segregação destas e, ainda, 

de sua validade. 

Apesar de nomeadamente apoiado no pensamento de TERCIO SAMPAIO FERRAZ 

JÚNIOR, o modelo de pragmática apresentado parece estar mais próximo de uma visão 

empirista, nos termos do que propõe ALF ROSS
69

. 
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 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições, cit., p. 166-202. 
66

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, cit., p. 24. 
67

 Ibidem, p. 26 e 40. 
68

 Ibidem, p. 29. 
69

 Segundo o autor, “el análisis pragmático del lenguaje (o simplemente, la pragmática) se ocupa del acto de 

discurso considerado como un acto humano que se dirige a la producción de ciertos efectos” (ROSS, Alf. 

Lógica de las normas. Trad. José S. P. Hierro. Madrid: Editorial Tecnos, 1971, p. 15). Apesar de próximo ao 

raciocínio de Schoueri, o pensamento de Ross se diferencia porque não atribui importância à efetividade da 
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Rigorosamente, SCHOUERI defende que os efeitos gerados pelas normas sejam 

levados em consideração, colocando em destaque, no caso de normas tributárias 

extrafiscais, a concreta realização (pelos destinatários) das condutas estimuladas ou 

desestimuladas normativamente. O modelo de pragmática defendido por FERRAZ JÚNIOR, 

contrariamente, afasta-se de uma avaliação da validade com base nos efeitos entendidos 

como cumprimento efetivo do − para empregar sua notação − “relato normativo”
70

. Para o 

autor, a efetividade da norma está vinculada a não gerar desconfirmação da autoridade do 

emissor da norma. Afirma que “efetiva é a norma cuja adequação do relato e do 

cometimento garante a possibilidade de se produzir uma heterologia equilibrada entre 

editor e endereçado”
71

. A preocupação, portanto, não se dá com os efeitos concretos 

gerados pelas normas, mas sim com uma relação de confirmação mínima para o emissor.  

Neste ponto, afirma FERRAZ JÚNIOR
72

 que  

“a concepção de efetividade que apresentamos afasta-se, sem dúvida, das 

concepções que relacionam imediatamente efetividade e cumprimento real da 

norma, caso em que efetividade é, antes, uma relação – semântica – entre o 

comportamento exigido pela norma e a regularidade do comportamento real”.  

É importante lembrar que os chamados efeitos provocados pelas normas nada 

mais são do que ações (de cumprimento ou não) dos destinatários à previsão da norma. 

Não existem efeitos desassociados de condutas humanas. Assim, quando se alega que a 

norma tributária extrafiscal foi eficaz, tendo em vista que alcançou o fim pretendido de, 

por exemplo, diminuir a importação de determinadas mercadorias, trata-se, em verdade, de 

uma análise acerca da eficácia social da referida norma, quando se passa a inferir que as 

pessoas deixaram de realizar importações em virtude do aumento da carga tributária 

incidente sobre aquela determinada operação. Um pensamento eminentemente sociológico 

que, apesar de importante em determinados contextos, não deve influir quando o objetivo é 

contribuir com a decidibilidade dos conflitos normativos. 

                                                                                                                                                    
norma enquanto relação de obediência destas pelos particulares, mas à efetiva aplicação das normas pelo 

aparato judiciário. Segundo o autor, “a efetividade que condiciona a vigência das normas só pode, portanto, 

ser buscada na aplicação judicial do direito, não o podendo no direito em ação entre indivíduos 

particulares” (ROSS, Alf. Direito e justiça. 2ª ed., Tradução de Edson Bini. Bauru: Edipro, 2007, p. 60). 
70

 Para o autor, “o importante para o cometimento normativo não é o cumprimento efetivo do relato (uma 

norma pode ser desobedecida e, apesar disso, a relação de autoridade permanece), mas a garantia de que 

reações que desqualificam a autoridade, como tal, estão excluídas da situação comunicativa” (FERRAZ 

JÚNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica, cit., p. 67). 
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 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica, cit., p. 117-118. 
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 Ibidem, p. 122. 
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Apesar de bem construído, é preciso destacar algumas ressalvas que afastam o 

modelo para fins de interpretação do direito posto. 

 

 

2.6.1 CRÍTICA 
 

2.6.1.1 TODOS AS NORMAS TRIBUTÁRIAS GERAM EFEITOS EXTRAFISCAIS 

 

A primeira restrição ao modelo proposto baseia-se no reconhecimento de que 

todos os tributos geram concretamente efeitos não arrecadatórios
73

. Essa assertiva é 

acolhida largamente pela doutrina
74

, não havendo dúvida alguma em enunciar que, com 

exceção da instituição de tributos fixos (lump-sum tax), proibidos pelo ordenamento, 

nenhum tributo gera apenas efeitos meramente arrecadatórios. 

Posta a questão nesses termos, é preciso reconhecer que o critério de discrímen 

eleito para a diferenciação entre as normas tributárias não é capaz de diferenciar as 

espécies do gênero, o que torna a classificação prejudicada. 

A diferenciação entre as normas tributárias com finalidades fiscais ou 

extrafiscais não pode ser baseada nos efeitos comportamentais que estas geram porque, se 

assim fosse, haveria, em um raciocínio rigoroso, a necessidade de reconhecimento de que 

todas as normas tributárias, e por isso, todos os tributos, são extrafiscais, o que resulta na 

inocuidade da classificação proposta com base nestes termos. 

 

 

2.6.1.2 SOBRE A DIFICULDADE NA CONSTATAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EFEITO 

EXTRAFISCAL IDENTIFICADO E A MEDIDA TRIBUTÁRIA ADOTADA 

 

Ainda que a primeira ressalva seja ultrapassada, há uma segunda dificuldade na 

adoção do referido modelo empírico, centrada na dificuldade de se atrelar com segurança 

                                                 
73

 Argumenta neste mesmo sentido Alcides Jorge Costa, para quem “a indução a certo comportamento pode 

não ter sido desejada pelo legislador ou sequer prevista por ele. É o que ocorre quando um determinado 

ente tributante institui impostos excessivos, o que leva empreendimentos novos a se dirigirem para o 

território de outros entes tributantes” (COSTA, Alcides Jorge. Prefácio. In: SCHOUERI, Luís Eduardo. 

Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, cit., p. X). A doutrina alemã trabalha com uma 

nomenclatura específica, indicando a existência de “norma com finalidade fiscal influenciadora de 

comportamentos (verhaltensbeeinflussende Fiskalzwecknorm)” (KIRCHHOF, Paul. Rückwirkung von 

Steuergesetzen. Steuer und Wirtschaft, 2000, p. 221-231 (226) apud ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: 

entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, p. 394). 
74

 Para uma avaliação mais precisa desta questão, cf. a seção 4.5.1. 
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os efeitos ocorridos no domínio econômico e social à tributação extrafiscal. Inexistem 

instrumentos epistemológicos de demonstração de que a reação adotada pelos contribuintes 

teve como força-motriz a adoção pelo Estado da medida tributária
75

.  

Nesse caso, ainda que tenham sido instituídas medidas tributárias com a 

finalidade de, por exemplo, proteger a indústria automobilística nacional ante a investida 

externa e, após a entrada em vigor da medida, seja mensurado em estudos técnicos o 

aumento do consumo de veículos nacionais, nada garante que este efeito tenha sido gerado 

pela tributação extrafiscal, ou tão somente por ela. A retomada da indústria nacional no 

exemplo citado poderia ter se dado em vista de inúmeros fatores que também influem 

sobre o comportamento dos contribuintes, ocorridos no domínio econômico e não ligados à 

extrafiscalidade (política tributária), como o volume de crédito disponível no mercado no 

momento (política creditícia), a taxa básica de juros, flutuações ou controles do câmbio 

(política cambial) e uma série de fatores econômicos desdobrados no mercado externo.  

Este último ponto é importante porque, diante uma economia mundial 

interdependente, os efeitos no domínio econômico local podem ter sido provocados por 

medidas, inclusive tributárias, de outros países. Nessa linha, MICHEL BOUVIER, MARIE-

CHRISTINE ESCLASSEN e JEAN-PIERRE LASSALE
76

 chegam a falar em “margens de manobra 

limitadas das finanças públicas nacionais” diante da interdependência mundial dos 

mercados. 

KLAUS TIPKE
77

, defendendo a preferência no emprego das subvenções diretas 

em contraposição ao que chama de favorecimentos fiscais (normas de exoneração 

tributária), aduz que “a desvantagem dos favorecimentos fiscais consiste em que 

frequentemente é difícil prever se a meta do favorecimento será alcançada”. 

Sobre a questão, não há consenso nem mesmo quanto à capacidade de as 

normas tributárias extrafiscais gerarem resultados satisfatórios (ou efeitos satisfatórios, 

para que se mantenha a notação). Nessa linha, segue a ressalva anotada por PAULO 

CALIENDO
78

, para quem “inexistem, contudo, certezas sobre a capacidade de a política 
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 Nesse sentido, Cristiano Carvalho lembra que “manipular incentivos é tarefa sobremodo complexa e 

muitas vezes os resultados são nulos ou mesmo opostos ao que o legislador pretendia obter”(CARVALHO, 

Cristiano. Teoria da decisão tributária, cit., p. 159-160). 
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 Cf. BOUVIER, Michel; ESCLASSEN, Marie-Christine e LASSALE, Jean-Pierre. Finances publiques. 10ª 
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pays partenaires” (Ibidem, p. 147). 
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 TIPKE, Klaus. Moral tributária do estado e dos contribuintes, cit., p. 64. 
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fiscal produzir resultados satisfatórios na organização do comportamento dos agentes 

econômicos”. 

Um outro ponto que merece total atenção concerne à concreta possibilidade de 

os contribuintes adotarem práticas elisivas ou evasivas
79

 para fins de não submissão da 

tributação, sendo possível, ainda, explorar as práticas de sonegação ou mesmo 

inadimplemento. 

Aqui, mais uma vez a análise empírica proposta para fins de identificação e 

análise da extrafiscalidade perde força, pois os efeitos concretos gerados pela tributação 

extrafiscal estarão fatalmente contaminados por dados estranhos gerados por qualquer das 

condutas acima indicadas. 

 

 

2.6.1.3 O PROBLEMA DE SE CONSIDERAR A EFICÁCIA SOCIAL COMO ELEMENTO DE VALIDAÇÃO 

DAS NORMAS 

 

Uma última ressalva reside na dificuldade de se utilizar a eficácia social 

(efetividade) das normas jurídicas como elemento relevante para dizer sobre sua validade. 

E assim o é porque os elementos utilizados para identificação das normas extrafiscais são 

relevantes no que se refere à sua validade, sob pena de imprestabilidade ou irrelevância do 

raciocínio. 

É que, nos termos do que restou assentado no capítulo anterior, uma das 

principais razões que sustentam a necessidade de segregação das normas tributárias 

extrafiscais é que estas possuem fundamento de validade específico e diferenciado das 

normas tributárias com finalidades arrecadatórias ou, de outra forma, estão amparadas em 

normas de competência que preveem finalidades externas a ser alcançadas. 

 

Enquadrar, portanto, uma norma como extrafiscal é atividade que deve ser 

levada a sério, já que essa conduta desencadeia uma série de consequências relacionadas 

com a tomada de posição acerca de sua validade. Dizer que uma norma é extrafiscal 

porque gerou este ou aquele efeito concreto gera consequências no campo de validação 
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 Não se trata de discutir neste momento as diversas celeumas doutrinárias acerca da diferenciação entre 

elisão e evasão fiscal. Para os fins pretendidos nesta seção, basta reconhecer-se a primeira conduta como 

lícita, o que é afastado na segunda. Sobre o assunto, cf. BARRETO, Paulo Ayres. Elisão tributária, cit., p. 

170 e ss. 
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normativa, especificamente no que se refere à demonstração dos seus fundamentos de 

validade constitucional.  

A se manter o raciocínio de identificação de normas extrafiscais com base nos 

seus efeitos concretamente identificados, normas editadas com finalidades arrecadatórias 

que gerassem efeitos extrafiscais concretos poderiam, a partir dessa constatação, ser 

tomadas como extrafiscais. E assim sendo, passariam a ser legítimas, ainda que, por 

exemplo, previssem um tratamento contrário à capacidade contributiva dos contribuintes 

no caso dos impostos. Da mesma forma, uma norma tributária com finalidade extrafiscal, 

baseada na diferenciação dos contribuintes por outros critérios que não a capacidade 

contributiva, poderia ter sua legitimidade posta em dúvida caso ficasse demonstrada a sua 

incapacidade de geração de efeitos concretos em dado momento. Fica provada, então, a 

intrínseca ligação entre o critério de seleção das normas extrafiscais e sua validade. Se uma 

norma é extrafiscal porque gera efeitos concretos, a não geração dos efeitos pretendidos 

teria o condão de desnaturá-la como tal, afetando a sua validade
80

. 

Trata-se, portanto, em última análise, de aceitar a eficácia social das normas 

(entendida no caso das normas tributárias extrafiscais como capacidade de geração de 

efeitos concretos) como elemento relevante para fins de apuração da sua validade.  

Como será demonstrado a seguir, essa linha de raciocínio enfrenta obstáculos 

intransponíveis. A eficácia social das normas jurídicas não deve preocupar o intérprete, 

muito menos a ponto de levá-la em consideração para fins de sustentação da validade de 

uma norma jurídica. Isso porque é impossível verificar as motivações dos comportamentos 

prescritos, ou mesmo induzidos, pelas normas jurídicas, sob pena de se iniciar uma 

investigação acerca da “compulsão psíquica” das pessoas submetidas ao ordenamento
81

, 

objeto totalmente deslocado de uma pretensão jurídica da matéria.  
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 Nesse sentido, cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação e indução econômica: os efeitos econômicos de 

um tributo como critério para sua constitucionalidade. In: FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e limites da 

tributação 2: os princípios da ordem econômica e a tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 139-164 

(157). 
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 Segundo Hans Kelsen, “a tentativa de tornar essa ‘compulsão psíquica’ um elemento essencial do 
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o medo das sanções legais ou mesmo a crença na força de obrigatoriedade das regras jurídicas” (KELSEN, 

Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges.São Paulo: Martins Fontes, 2005, 

p. 33-34). 
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Como assevera TERCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR
82

, do ponto de vista de uma 

avaliação dogmática, a “validade não tem nenhuma relação com a regularidade empírica 

dos comportamentos prescritos”. 

É nesse mesmo sentido que LOURIVAL VILANOVA
83

 adverte que “a verificação 

empírica como critério-de-verdade (material) não se transporta para o mundo do Direito 

como critério-de-validade”. 

Além de tudo o quanto exposto, é preciso reconhecer que, mesmo superadas 

todas as dificuldades acima indicadas, a análise dos efeitos da tributação extrafiscal esbarra 

no próprio dinamismo do domínio econômico. Isso porque os tais efeitos pretendidos pelo 

legislador podem se concretizar efetivamente em momentos díspares ou cíclicos, não 

dispondo o intérprete e, por via de consequência, o julgador de instrumentos hábeis a 

definir o momento no qual os efeitos (ou a falta deles) deverão ser analisados para fins de 

definição da juridicidade da tributação extrafiscal. 

Para a comprovação do raciocínio, basta imaginar a posição em que ficaria um 

juiz caso tivesse de julgar, pela primeira vez, e logo após a edição de norma tributária 

extrafiscal, se esta pode ou não ser assim considerada e, consequentemente, se pode ou não 

se manter no ordenamento. Ainda que fosse possível apurar os efeitos extrafiscais (ou a 

falta destes) no domínio econômico com rigor e estabelecer um vínculo de causalidade 

entre estes e a medida extrafiscal, quando o julgador teria condição de afirmar que os 

efeitos pretendidos não se concretizaram? Um dia, um mês ou um ano após a edição da 

medida tributária? Parece que não haveria resposta dada de um ponto de vista normativo. 

Por todas essas razões, também este critério se apresenta como insuficiente. 

 

 

2.7 PROPOSTA DE IDENTIFICAÇÃO BASEADA NA FINALIDADE INTERPRETADA PELO APLICADOR 

DA NORMA JURÍDICA 

 

A questão da identificação da extrafiscalidade pode e deve ser resolvida no 

plano da interpretação das normas jurídicas. A identificação das normas tributárias 

extrafiscais só pode ser realizada no plano da interpretação investigando-se a finalidade 

normativa. 
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Em verdade, o erro cometido por parte da doutrina deve-se à inexistência de 

diferenciação clara entre a finalidade e efeitos. Enquanto os efeitos são apreciáveis do 

ponto de vista econômico, a finalidade de uma dada norma tributária pode ser 

juridicamente apreciada, destacada e levada em consideração para fins de interpretação. 

Trata-se, então, de um trabalho de interpretação empreendido pelo aplicador da norma com 

o fito de identificar a finalidade normativa. 

Como acertadamente destaca LUIS MANUEL ALONSO GONZÁLEZ
84

, “a base 

mínima de distinção tem de partir da diferenciação entre fins extrafiscais e efeitos 

extrafiscais”. A observação, realizada ante o ordenamento jurídico espanhol, amolda-se 

perfeitamente à análise da extrafiscalidade no Brasil: a diferenciação entre fins e efeitos é 

fundamental para a correta análise da questão. 

Como já foi dito, todas as normas tributárias, com finalidades fiscais ou 

extrafiscais, são capazes de produzir efeitos não vinculados à arrecadação de fundos no 

domínio econômico e social, não sendo, portanto, este um critério legítimo de 

discriminação entre as espécies
85

. Para a confirmação deste raciocínio, basta verificar o 

efeito regressivo que os impostos sobre o consumo geralmente ostentam, para entender que 

estes efeitos desvinculados da finalidade normativa não podem ser considerados como 

relevantes para fins de caracterização da norma tributária. Estes, em verdade, devem ser 

entendidos como efeitos oblíquos da tributação
86

, e são especialmente relevantes quando se 

analisam os efeitos da utilização das normas tributárias extrafiscais no âmbito do regime 

federalista, notadamente em vista do embate que pode surgir entre competência tributária e 

competência reguladora
87

.   
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 GONZÁLEZ, Luis Manuel Alonso. Los impuestos autonomicos de caracter extrafiscal, cit., p. 22. 

(tradução livre). No original: “la base mínima de distinción ha de partir de la diferenciación entre fines 
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 Assumindo a premissa de que todos os tributos geram efeitos comportamentais, José Casalta Nabais 
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sem a indicação objetiva de uma finalidade não arrecadatória. Todas as normas tributárias geram efeitos, mas 

nem todas podem ser caracterizadas como extrafiscais, ainda que imanentemente extrafiscais.  
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 BOMFIM, Diego. Tributação e livre concorrência, cit., p. 135.  
87

 Cf. a seção 6.4. 



 51 

Sobre o assunto, acerta GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
88

 quando 

afirma que “para caracterizar a extrafiscalidade não é suficiente que a imposição interfira 

com o comportamento, mas sim que haja uma razão jurídica para tal influência”. Ou, de 

outra forma, que seja possível ao intérprete extrair uma finalidade subjacente à norma. 

Como lembra ANDREI PITTEN VELLOSO,  

é evidente que a impossibilidade de separar os efeitos econômicos e sociais não 

implica a de distinguir os fins jurídicos. A inter-relação entre fiscalidade e 

extrafiscalidade, corretamente afirmada pelos financistas, não obsta que os 

juristas identifiquem e analisem a existência de finalidades normativas 

diferenciadas
89

. 

Como as normas tributárias extrafiscais têm por finalidade induzir ou 

desestimular comportamentos, terá de se discriminar o objetivo para alcançar dada 

finalidade. A finalidade da discriminação é que será tomada pelo intérprete como 

fundamento relevante para diferenciação.  

A finalidade da norma tributária não pode ser desprezada pelo intérprete, 

sendo, ao revés, colocada em destaque. Como afirma CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO
90

, “é a finalidade e só a finalidade o que dá significação às realizações humanas. 

O Direito, as leis, são realizações humanas. Não compreendidas suas finalidades, não 

haverá compreensão alguma do Direito ou de uma dada lei”. 

Neste caso, o intérprete pode objetivar sua interpretação, trabalhando com 

elementos normativos que, direta ou indiretamente, denunciam a finalidade da lei, sendo 

esta identificável com segurança pelo intérprete e, por isso, passível de avaliação de 

juridicidade diante de seus correlatos fundamentos de validade
91

. 

Essa, inclusive, vem sendo a tônica dos julgamentos empreendidos pelo STF. 

O Tribunal, instado a se manifestar sobre a constitucionalidade de isenção de IPI concedida 

pelo art. 2º da Lei nº 8.393/91
92

 apenas para os produtores de cana-de-açúcar localizados 
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 MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos. Extrafiscalidade, cit., p. 63-64. 
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 VELLOSO, Andrei Pitten. O princípio da isonomia tributária, cit., p. 293. 
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 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2ª ed., 11ª tiragem, 

São Paulo: Malheiros, 2012, p. 47. 
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 Aqui, um tratamento prescrito pela norma tributária que não esteja compatível com o princípio da 
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 Esse dispositivo legal já foi revogado pela Lei nº 9.532/97. Sua redação original, e que foi objeto de análise 

pelo STF, era a seguinte: “Art. 2° Enquanto persistir a política de preço nacional unificado de açúcar de 
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nas regiões da SUDENE e da SUDAM, perquiriu sobre a existência de finalidades 

extrafiscais na norma tributária para enquadrá-la como tal e, então, submetê-la ao crivo das 

limitações próprias das normas tributárias extrafiscais. Nesse sentido, é a ementa do 

Acórdão, conforme o seguinte trecho: 

A isenção tributária que a União Federal concedeu, em matéria de IPI, sobre o 

açúcar de cana (Lei nº 8.393/91, art. 2º) objetiva conferir efetividade ao art. 3º, 

incisos II e III, da Constituição da República. Essa pessoa política, ao assim 

proceder, pôs em relevo a função extrafiscal desse tributo, utilizando-o como 

instrumento de promoção do desenvolvimento nacional e de superação das 

desigualdades sociais e regionais
93

.  

Os julgadores, mesmo diante de uma legislação que não indicava literalmente 

sua finalidade, perquiriram os fins alcançáveis pela norma de modo a tomá-la como 

extrafiscal e, a partir daí, submetê-la ao juízo de constitucionalidade. No caso concreto, o 

tratamento diferenciado prescrito pela norma foi validado pelo Tribunal, tendo em vista 

que a finalidade extrafiscal interpretada pelos julgadores (redução das desigualdades 

regionais) se compatibilizava com o critério de discriminação eleito (localização dos 

produtores nas regiões da SUDENE e da SUDAM), não havendo ofensa ao princípio da 

igualdade, notadamente ante a existência de previsão constitucional específica (art. 151, I) 

que admite que a União institua tributos não uniformes no território nacional, desde que 

“destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as 

diferentes regiões do país”.  

Do ponto de vista normativo, a avaliação deve ser feita com base em um 

referencial teórico baseado na potencialidade de que as contribuintes reajam aos incentivos 

gerados pela tributação, e não na avaliação empírica de terem ou não sido efetivamente 

influenciados. Isso passa pela adoção de um modelo teórico que assume que as pessoas são 

racionais e, por isso mesmo, reagem (ou tendem a reagir) a incentivos
94

. 

Por fim, é importante esclarecer que não se trata de defender a irrelevância de 

um estudo empírico dos efeitos porventura derivados das normas tributárias, mas, em outro 

sentido, negar que estes sejam tomados como dados objetivos e possam servir de 
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fundamento para invalidação das normas. A chamada Economia Comportamentalista 

(Behavioral Economics), surgida a partir da contribuição de psicólogos no campo 

econômico
95

, estuda o tema e pode ser um relevante instrumento de informação para os 

agentes que conduzem a política fiscal (fiscal policymakers), cabendo, inclusive, de um 

ponto de vista econômico ou político, a discussão sobre a viabilidade ou não de 

manutenção da medida tributária adotada. Isso, no entanto, difere muito de utilizar esse 

raciocínio para fins de identificação e validação de normas jurídicas. 

Basta notar que os instituidores de políticas fiscais podem facilmente 

fundamentar suas atividades em juízos de probabilidade. Estes estão interessados apenas 

nos efeitos que suas condutas geraram no domínio econômico, sendo recorrente neste 

ponto o método conhecido como tentativa e erro. O Judiciário, quando analisa qualquer 

norma jurídica, ainda mais uma norma tributária extrafiscal, faz um juízo diferente, 

atentando para a compatibilidade dos meios (norma tributária) e dos fins pretendidos, e não 

dos fins alcançados. O foco está na potencial geração de efeitos, e não na efetiva geração. 

O direito, portanto, do ponto de vista do julgador, tem de ser avaliado ex ante. 

A avaliação judicial deve ser empreendida quanto à adequação da norma, que 

assim será considerada sempre que potencialmente for capaz de alcançar o fim para o qual 

foi instituída. 

Por todas essas razões, esta tese adota a conclusão de que as normas tributárias 

extrafiscais devem ser identificadas a partir da interpretação de finalidades não vinculadas 

à arrecadação via distribuição justa da carga tributária. Sendo possível, por meio da 

interpretação normativa, o estabelecimento destas finalidades, a norma passará a ser tratada 

como extrafiscal, o que possibilitará sua submissão a todos os critérios de fundamentação, 

limitação e controle que serão apresentados a seguir. 

 

 

2.7.1 COMPATIBILIZANDO OS FINS E OS EFEITOS DA TRIBUTAÇÃO 

 

Como foi apresentado, essa abordagem não despreza as consequências 

advindas da aplicação normativa, mas elege como elemento válido, a ser levado em conta 

pela interpretação, a potencialidade de geração de efeitos ou consequências das normas, e 

não consequências e efeitos que dificilmente podem ser provados numa relação de 
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causalidade, levando à sua inutilidade para fins de perquirição da validade de normas 

jurídicas.  

Em verdade, os efeitos concretos notados no domínio econômico não devem 

ser totalmente desprezados pelo intérprete, porquanto podem funcionar como indícios na 

construção do discurso jurídico. Desse modo, os efeitos concretamente identificados 

podem sugerir ao intérprete que uma dada finalidade extrafiscal poderia ser extraída 

daquela medida tributária, o que atrairia sua identificação como “extrafiscal” e, daí em 

diante, sua submissão ao regime jurídico tributário que lhe é próprio. 

Nessa proposta não há prejuízo algum à utilização de indícios da utilização de 

uma norma tributária extrafiscal pelo legislador, cabendo ao intérprete, por exemplo, 

verificar a existência de discriminações entre os contribuintes não amparadas nos critérios 

gerais eleitos pela Constituição Federal
96

, alterações drásticas na regra-matriz de incidência 

dos tributos, comparações com alíquotas precedentes e entre tratamento genérico e 

específico, existência ou não de norma de competência autorizando a utilização de normas 

tributárias extrafiscais, entre outros. 

Isto tudo, no entanto, funcionará como um repertório de indícios que podem 

ajudar o intérprete na identificação da finalidade da norma, esta sim a característica que 

pode diferenciar normas tributárias fiscais e normas tributárias extrafiscais. 
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SEGUNDA PARTE – FUNDAMENTAÇÃO DA EXTRAFISCALIDADE 
 

 

CAPÍTULO III – INTERVENÇÃO DO ESTADO SOBRE O DOMÍNIO 

ECONÔMICO 

 

 

3.1 SOBRE UMA ANÁLISE JURÍDICA DA INTERVENÇÃO 

 

Não há mais dúvidas de que o Estado moderno é reconhecido por exercer 

novas funções que não aquelas indicadas por um pensamento econômico liberal clássico
97

. 

A reafirmação dessa premissa, com a elaboração de escorço histórico sobre a questão, 

diante dos muitos textos que assim já assentaram, em nada ajuda no objetivo desta tese que 

é, relembre-se, descrever os limites que o Estado tem na utilização de normas tributárias 

extrafiscais, bem como apresentar como o Poder Judiciário pode controlar esta atividade 

ante o texto constitucional. 

Parte-se, portanto, de uma óptica diferente, na qual a análise jurídica assume 

que a discussão política, e também econômica, sobre o tamanho ideal do Estado é 

pendular
98

, não podendo ser objeto de apreciação jurídica pelo intérprete, quando voltado a 

uma análise dogmática do tema. Não cabe ao intérprete discorrer sobre as vantagens e 

desvantagens decorrentes da escolha política de um modelo liberal ou intervencionista, 

mas antes analisar como o ordenamento jurídico delineia a questão, apresentando seus 

fundamentos e limites. 
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Muitos dos textos jurídicos que percorrem esse caminho acabam sendo 

equívocos ou irrelevantes. Equívocos quando, atuando em seara alheira, indicam 

raciocínios errados, ultrapassados ou contraditórios, de acordo com a própria ciência 

econômica. Irrelevantes (do ponto de vista jurídico) quando apenas reproduzem 

raciocínios, ainda que corretos, desenvolvidos por economistas, sem nenhuma aplicação 

normativa.  

O que se pretende é apresentar a matéria de um ponto de vista jurídico, já que o 

tamanho do Estado foi traçado, com suas vantagens e desvantagens, pelo texto 

constitucional, não cabendo ao intérprete emitir juízos ideológicos (sejam estes liberais ou 

intervencionistas) quando da análise do texto normativo. O que se espera ao final do 

discurso é apresentar uma análise, na maior medida possível, desassociada de um viés 

político, traço marcante na doutrina do direito econômico no Brasil. Nesse particular, é 

preciso reconhecer que o direito econômico não é comumente estudado no Brasil sob um 

viés dogmático, dando margem à politização do discurso científico e, ainda, ao surgimento 

de teorizações que destacam equivocadamente as normas de direito econômico das demais 

normas jurídicas, chegando ao ponto de defender-se a submissão daquelas a uma lógica 

diversa da lógica deôntica
99

.   

A ciência do direito em sentido estrito não se preocupa com qual tamanho 

deveria ter o Estado brasileiro, mas, ao revés, com qual o tamanho do Estado prescrito pelo 

texto constitucional. Por isso as perguntas que precisam ser feitas não estão vinculadas ao 

tamanho ideal do Estado ou qual deveria ser a forma de prescrição constitucional deste 

sobre o domínio econômico. E assim o é porque as respostas dadas não seriam jurídicas, 

mas econômicas, ideológicas ou políticas.  

Diversamente, para que sejam dadas respostas jurídicas, as perguntas têm de 

ser as seguintes: o ordenamento jurídico brasileiro permite a intervenção do Estado sobre o 

domínio econômico e social? Se sim, prevê fundamentos e limites? Quais e como esses 

limites se compatibilizam com os fundamentos? 

Diante dos questionamentos corretos, passa-se à tentativa de oferecer as 

respostas. 
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 Para uma crítica sobre a questão, Cf. BOMFIM, Diego. Crítica à análise macrológica do direito 
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São Paulo, v. 109-110, jan. 2010, p. 233-241.  
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3.2 ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL E SUA PECULIAR CONFIGURAÇÃO 

 

A Constituição Federal, a partir de seu 170, trata da “Ordem Econômica e 

Financeira”, estabelecendo parâmetros e disciplinando como a atividade econômica pode 

ser desenvolvida no país. Nesse sentido jurídico, portanto, a ordem econômica nada mais é 

do que o conjunto de normas jurídicas ligadas, direta ou indiretamente, à regulação da 

atividade econômica
100

.  

Nos limites desta tese, trabalha-se com a separação entre ordem econômica 

(tomada como um conjunto de normas jurídicas que regulam, direta ou indiretamente, a 

atividade econômica) e domínio econômico (encarado como o conjunto formado pelas 

próprias relações econômicas)
101

. Eis a razão para que se argumente que a ordem 

econômica trata normativamente do domínio econômico
102

.  

Feita a ressalva, parte-se da constatação de que a ordem econômica prescrita 

pela Constituição Federal é pautada por valores, de certa forma, colidentes, o que não 

deixa de representar os anseios da sociedade brasileira naquele momento histórico
103

. 

Exemplo paradigmático dessa constatação é o próprio art. 170 da CF, nos seguintes 

termos: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)
104
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Forma-se, a partir daí, o entendimento de que a ordem econômica no Brasil (i) 

deve estar fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, (ii) deve ter 

por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, e 

(iii) deve observar uma série de princípios retores. 

 Há, por assim dizer, um escalonamento constitucional, indicando-se a 

existência de três vetores diferentes de conformação da atividade econômica que deve ser 

levada em consideração pelo intérprete. Além de fixar como objetivo assegurar a todos 

existência digna, o art. 170 diferencia, de um lado, as bases fundantes da ordem econômica 

(necessidade de valorização do trabalho humano e a preservação da livre-iniciativa) e, do 

outro, seus princípios retores.   

Nestes termos, é possível enunciar que a Constituição Federal cria uma relação 

de precedência da valorização do trabalho humano e a livre iniciativa com relação a todos 

os demais princípios da ordem econômica.   

Como argumenta TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR
105
, “cumpre ao Estado 

assegurar os fundamentos, a partir dos princípios. Não se pode, por isso, em nome de 

qualquer deles eliminar a livre iniciativa nem desvalorizar o trabalho humano”. 

Posta a questão desta forma, já é possível afirmar que a utilização de normas 

tributárias extrafiscais como instrumento postos à disposição do Estado para a intervenção 

sobre o domínio econômico não pode, independentemente dos fundamentos que as 

justificam, menoscabar a livre-iniciativa dos contribuintes, sob pena de patente 

inconstitucionalidade. 

O princípio da livre-iniciativa, em tensão com a valorização do trabalho 

humano, é, então, sobreposto em relação aos demais princípios da ordem econômica. 

Como autêntico princípio jurídico que é, deve ser interpretado de modo que, nos termos 

das condições fáticas e jurídicas do caso concreto, seja aplicado em grau máximo. Assim, 

ainda que se reconheça a possibilidade de recuos da livre-iniciativa em decorrência da 

presença de outros princípios (como, naturalmente, ocorre com o princípio da livre 

concorrência, por exemplo), seu afastamento completo não é possível. Este ostenta uma 

relação de precedência imposta pelo próprio texto constitucional, característica que tem de 

ser levada em consideração pelo intérprete sob pena de flagrante inconstitucionalidade. 

 

 

                                                 
105 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Congelamento de preços – tabelamentos oficiais. Revista de direito 

público. São Paulo, 1989, v. 91, p. 76-86 (78). 
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3.2.1 BASE FUNDANTE DA ORDEM ECONÔMICA: A INTERSECÇÃO ENTRE A LIVRE-INICIATIVA E A 

VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO 

 

O princípio da livre-iniciativa encerra papel de grande importância quando se 

trata da discussão sobre os limites ao emprego de normas tributárias extrafiscais. É que 

como meros instrumentos, não basta que estas estejam de acordo com o regime tributário, 

sendo imprescindível que se enquadrem nos ditames da ordem econômica, quando 

sobressai a necessidade de respeito à livre-iniciativa. 

Este princípio protege uma faceta do direito fundamental à liberdade, quando 

possibilita que o particular atue no domínio econômico sem embaraços do poder público. 

Trata-se de uma parcela de liberdade especializada no âmbito das atividades econômicas e 

profissionais
106

. 

O direito fundamental à liberdade é tomado como um valor central pelo texto 

constitucional, tendo sido previsto em diversos dispositivos de modo a irradiar-se em 

diversas perspectivas diferentes. Por isso mesmo é que se fala, por exemplo, em liberdade 

de conduta (art. 5º, II), liberdade de crença religiosa (art. 5º, VI e VIII, e art. 150, VI, “b”), 

liberdade de locomoção (art. 5º, XV) e liberdade de reunião e associação (art. 5º, XVI, 

XVII e XX). 

Do ponto de vista das relações econômicas, o princípio da livre-iniciativa 

legitima e protege o direito fundamental de os agentes econômicos privados atuarem no 

domínio econômico, produzindo, circulando e distribuindo riquezas. Esta liberdade, como 

já se comprovou em diversas experiências mundo afora, pode produzir distorções sérias 

que terminam por inviabilizar, em última análise, a própria liberdade econômica
107

. Em um 

jogo de palavras, é possível afirmar que a liberdade total de uns não pode conduzir à 

supressão da liberdade de outros. É nesse sentido que o art. 170 da CF prevê uma série de 

princípios retores que devem ser compatibilizados com a livre-iniciativa. Esta termina por 

ser ponderada com o princípio da livre concorrência, com o princípio da proteção ao meio-

ambiente, com a função social da propriedade, entre outros. Estes princípios, como será 

visto mais adiante, podem ser tomados como fundamentos para a intervenção do Estado 
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 Reforça esta ideia a redação do art. 170, parágrafo único, da CF, assim redigido: “É assegurado a todos o 

livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei”.  
107

 Como aponta Luis Fernando Schuartz, “a livre iniciativa tem como condição básica de exercício real o 

poder econômico, por sua vez contribuindo para acumulação deste poder e a restrição da liberdade de 

outros agentes econômicos”. (SCHUARTZ, Luis Fernando. Dogmática jurídica e Lei 8.884/94. Revista de 

direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, v. 107, 1997, p. 70-98 (86). 
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sobre o domínio econômico e, por via de consequência, como fundamentos para a edição 

de normas tributárias extrafiscais.  

Empreendidas essas breves considerações sobre o princípio da livre-iniciativa, 

é chegado o momento de apresentar os contornos constitucionais da atividade de 

intervenção do Estado sobre o domínio econômico. 

 

 

3.3 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS PARA A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO 

 

Apesar de recorrente, a expressão intervenção do Estado no domínio 

econômico enfrenta alguma resistência doutrinária, cabendo aqui uma rápida explicação 

acerca de sua manutenção. 

Duas críticas parecem ser as mais embasadas. A primeira, de WASHINGTON 

PELUSO ALBINO DE SOUZA
108

, centra-se na afirmação de que a expressão traduz em um 

preconceito liberal, lastreada que estaria no ideal de separação entre Estado e economia. A 

segunda, de TÁCIO LACERDA GAMA
109

, sustenta a impropriedade de se utilizar a expressão 

quando, em verdade, haveria apenas a outorga de competência constitucional para que o 

Estado atue por meio da edição de normas de regulação do domínio econômico, sendo 

preferível que se falasse em atuação do Estado, e não em sua intervenção. 

A resposta à primeira ponderação vem como a recusa de qualquer ranço 

ideológico na expressão que foi, inclusive, adotada expressamente pelo texto 

constitucional, quando outorga competência à União para instituir contribuições de 

intervenção no domínio econômico
110

. Não há preconceito algum em se adotar expressão 

cunhada pelo próprio direito positivo. O texto constitucional atualmente vigente no Brasil 

corresponde mesmo a uma composição de ideologias absolutamente conflitantes, tendo 

sido positivada, como extrato, a ideia de que o domínio econômico deve, prioritariamente, 

ser ocupado pela iniciativa privada, permitindo-se, por outro lado, em específicas e 

limitadas situações, a presença do poder público.  

                                                 
108

 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 2ª ed., Belo Horizonte: 

FBDE, 1992, p. 215 e ss. 
109

 GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de intervenção no domínio econômico, cit., p. 237-238. 
110

 É o art. 149 da Constituição que assevera: “Compete exclusivamente à União instituir contribuições 

sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, 

como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, 

e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo” (os 

grifos não constam no original). 
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Eis aí uma primeira e legítima razão para a manutenção da expressão: sintetizar 

a prescrição constitucional quanto à possibilidade de presença do Estado, mas de forma 

limita, controlada, não usual.  

Com relação à segunda ressalva lançada, esta parece ser procedente. Não se 

trata de uma intervenção propriamente dita, porém de uma hipótese constitucional de 

autorização para o exercício de uma competência. Apesar disso, quando muito, o correto 

seria falar-se em competência interventiva, tudo com o objetivo de separar os modos de 

atuação do particular e do Estado no e sobre o domínio econômico. 

É preciso ressaltar que mesmo quando detém competência para atuação no 

domínio econômico, o Estado assim age com finalidades absolutamente diferentes do 

particular, podendo explorar diretamente atividade econômica apenas quando esta é 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (art. 173 

da CF). Mesmo quando atua como agente regulador da atividade econômica, o Estado deve 

fazê-lo apenas nas atividades de fiscalização e incentivo (art. 174 da CF), não se 

imiscuindo no planejamento das atividades privadas. 

Assim, mesmo se acatando esta ressalva, mantém-se o uso da expressão, tendo 

em vista que ela é capaz de demonstrar três importantes conclusões: (i) o domínio 

econômico não deve ser tomado como locus natural do Estado; (ii) este poderá, em casos 

especiais regulados pelo próprio ordenamento, intervir neste espaço; e (iii) mesmo quando 

atuante dentro deste espaço de competência constitucionalmente outorgado, o Estado não 

atua no domínio econômico como um particular (atuação propriamente dita), mas, antes, 

intervém tendo em vista a necessidade de cumprimento das finalidades 

constitucionalmente impostas. 

Feita a explicação, é preciso pontuar que as medidas de intervenção do Estado 

sobre o domínio econômico podem ser tomadas como instrumentos, postos à disposição do 

ente estatal, para regular ou orientar o processo produtivo econômico. No Brasil, tais 

limites foram prescritos pelo próprio texto constitucional, havendo, para fins de 

regulamentação, uma importante segregação das formas de intervenção estatal sobre o 

domínio econômico, tratando-se, diversamente, a (i) intervenção direta ou interna, 

caracterizada pelo fato de o Estado intervir como próprio agente econômico; e (ii) a 

intervenção indireta ou externa, estabelecida quando o Estado atua como agente normativo 
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e regulador da atividade econômica. Partindo dessa premissa, endossa-se a classificação 

proposta por EROS ROBERTO GRAU
111

.  

De toda forma, o que precisa ficar claro é que a intervenção do Estado no e 

sobre o domínio econômico só pode se dar em atendimento aos fundamentos e objetivos 

previstos pelo texto constitucional e nos estreitos limites ali previstos, não podendo para 

tanto, seja ou não mediante normas tributárias, desvirtuar o princípio da livre-iniciativa.  

A intervenção do Estado, como já foi dito, pode ser cindida em duas grandes 

espécies: (i) a intervenção direta, mediante participação do Estado como agente econômico 

(também chamada de intervenção no domínio econômico) é cindida em duas subespécies: 

(i.a) intervenção direta no domínio econômico por absorção – quando o Estado absorve 

integralmente a atividade econômica; e (ii.b) intervenção no domínio econômico por 

participação – quando o Estado apenas participa da atividade econômica, permitindo que 

outros agentes privados continuem a atuar; e (ii) a intervenção indireta, mediante regulação 

normativa do Estado (também chamada de intervenção sobre o domínio econômico), 

desdobrada em (ii.a) intervenção por direção (quando o Estado determina que os agentes 

econômicos empreendam determinadas condutas mediante a utilização de normas jurídicas 

repressivas); e (ii.b) intervenção por indução (quando o Estado opta por induzir 

comportamentos dos agentes econômicos mediante a utilização de normas jurídicas 

promocionais)
112

. 

 De maneira esquemática, é possível a exposição do raciocínio da seguinte 

forma: 

 

(i) Intervenção direta, mediante a participação do Estado como agente 

econômico): 

− (i.a) por absorção (assunção integral da atividade econômica pelo 

Estado) 

− (i.b) por participação (assunção parcial da atividade econômica 

pelo Estado) 

 

(ii) Intervenção indireta, mediante regulação legislativa da atividade 

econômica): 
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 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, cit., p. 148. 
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 BOMFIM, Diego. Tributação e livre concorrência, cit., p. 78 e ss. 
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− (ii.a) por direção: (determinação para que os agentes econômicos 

empreendam determinadas condutas mediante a utilização de 

normas jurídicas repressivas) 

− (ii.b) por indução: (estímulos positivos ou negativos para que os 

agentes econômicos empreendam determinadas condutas mediante 

a utilização de normas jurídicas promocionais).    

 

Diante desta classificação, passa-se à demonstração dos limites que a 

Constituição conforma para cada uma das espécies de intervenção apresentadas. 

 

 

3.3.1 INTERVENÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO: AGENTE ECONÔMICO 

 

A intervenção direta do Estado no domínio econômico, mediante sua atuação 

como agente econômico, é restrita e só permitida nos exatos limites do texto 

constitucional.  

A ordem econômica prescrita pela Constituição Federal é fundada na 

intersecção entre valorização do trabalho humano e a livre-iniciativa, firmando uma opção 

clara do constituinte em determinar a impossibilidade de estatização da economia mediante 

a adoção de um dirigismo econômico. 

É nesse sentido que deve ser interpretado o art. 173 da Constituição, quando 

determina que “ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da 

segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”.  

Ainda que ostentem alta amplitude semântica, as expressões “segurança 

nacional” e “relevante interesse coletivo” podem ser interpretadas como vetores negativos 

da atuação do Estado no domínio econômico. Trata-se de uma regra de exceção objetiva 

que indica uma garantia aos particulares de que o Estado não intervirá de maneira direta na 

economia, a não ser em situações extremas. 

Do ponto de vista tributário, e privilegiando a livre concorrência como um dos 

princípios retores da ordem econômica, a Constituição Federal, em seu art. 173, § 2º, 

determina que “as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão 

gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”.  
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Já se vai percebendo que na intervenção direta do Estado no domínio 

econômico, as empresas estatais ou as sociedades de economia mista só poderão atuar no 

intuito de contribuir com a segurança nacional ou com o relevante interesse coletivo, 

quando, ainda, assim, em homenagem aos princípios da livre-iniciativa e da livre 

concorrência, estarão submetidas às mesmas regras tributárias dos particulares. 

É por essa razão que a Constituição, em seu art. 150, § 3º, impede a extensão 

da chamada imunidade recíproca aos entes públicos quando estes estiverem explorando 

“atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou 

em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário”. 

Dessa forma, na intervenção direta do Estado no domínio econômico parece 

claro que, do ponto de vista tributário, não poderá haver nenhum tipo de tratamento 

diferenciador entre as empresas do Estado e os particulares que atuam em um mesmo 

mercado, sob pena de ruptura das regras constitucionais acima mencionadas. 

Por fim, é preciso deixar claro que a intervenção neste caso será empreendida 

pela própria criação do agente econômico, não sendo crível pensar que a intervenção 

(nesse caso, chamada de direta) seria alcançada pela tributação exercida pelo Estado sobre 

o agente econômico (também estatal). A própria atuação do Estado no domínio econômico 

tem de ser tomada como ação relevante para fins de interesse social ou de segurança 

nacional, não bastando a alegação rasa de que os lucros então obtidos seriam tributados e, 

posteriormente, direcionados à coletividade. Atitude como esta teria de ser interpretada 

como contrária à livre-iniciativa e aos ditames normativos da ordem econômica que 

impedem a intervenção aleatória do Estado na economia. 

 

 

3.3.2 INTERVENÇÃO INDIRETA DO ESTADO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO: AGENTE 

NORMATIVO 

 

A intervenção indireta do Estado sobre o domínio econômico é exercida 

mediante uma regulação normativa do Estado, nos termos do art. 174 da CF que assim 

determina:  

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

Três considerações se impõem. Primeiro, é preciso ficar claro que não há 

diferença entre “agente normativo” e “agente regulador”, já que, diante das premissas 
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metódicas adotadas, a regulação das condutas humanas só pode ser empreendida pelo 

Estado através de normas jurídicas, não havendo de se segregar as condutas regulatórias e 

normativas do Estado.  

Depois, é preciso destacar que na intervenção indireta do Estado sobre o 

domínio econômico (intervenção normativa), o Estado pode lançar mão (i) de normas 

repressivas de condutas, quando passa a exercer a chamada intervenção do Estado sobre o 

domínio econômico por direção, ou (ii) das chamadas normas jurídicas promocionais de 

condutas
113

, quando se estará diante de uma intervenção estatal sobre o domínio 

econômico por indução. 

Na primeira espécie, o Estado opta por qualificar a conduta pela utilização dos 

modais deônticos proibido (v) e obrigatório (o), não deixando margem de atuação para o 

sujeito passivo, que deve cumprir o comando normativo, sob pena de submissão à sanção 

negativa prescrita. 

No segundo caso, as normas são empregadas com o objetivo de estimular ou 

desestimular uma conduta permitida pelo direito posto, entrando em cena as sanções 

premiais, i.e., consequências positivas advindas da realização da hipótese normativa. 

É possível afirmar, portanto, que a intervenção do Estado por direção será 

realizada sempre através dos modais proibido e obrigatório, não havendo margem para 

escolha da conduta a ser tomada pelo sujeito de direito. Descumprindo a consequência 

normativa prevista, este terá de se sujeitar às sanções negativas previstas. 

Diversamente, com relação às normas que encerram condutas permitidas, não 

restam dúvidas da possibilidade de utilização das chamadas normas jurídicas promocionais 

de condutas, havendo a possibilidade de intervenção estatal por indução. Neste caso, não 

houve a qualificação da conduta como obrigatória ou proibida, ocorrendo por parte do 

Estado apenas a criação de estímulos ou desestímulos, de modo a induzir comportamentos 

alheios. Reside aqui a grande oportunidade para que o Estado maneje normas tributárias 

extrafiscais como instrumento de intervenção do Estado
114

. 
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direção a uma teoria funcionalista do direito, cit., p. 71. 
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constitucionais especificamente no que se refere ao processo legislativo de aprovação dos instrumentos 
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Se o Estado opta por manejar tributos, não poderá, a pretexto de induzir, 

regular, tornando as condutas proibidas ou obrigatórias. Para que a tributação seja utilizada 

como instrumento de intervenção do Estado, a conduta deverá ser sempre permitida, sob 

pena de quebra de toda a fenomenologia tributária, baseada na possibilidade de o sujeito 

passivo optar por incorrer ou não no fato gerador
115

.   

Não se questiona a criação de sanções premiais para estimular a realização de 

condutas obrigatórias. Exemplo típico é a possibilidade de criação de estímulos para que 

presidiários apresentem bom comportamento. A conduta é obrigatória, mas ainda assim 

estimulada pelo ordenamento. Da mesma forma, normas tributárias poderão ser utilizadas 

como incentivos para que dadas condutas obrigatórias sejam cumpridas, havendo, no 

entanto, de se reforçar que os tributos não poderão, de forma alguma, ser eles mesmos as 

razões para que dada conduta seja considerada obrigatória. Ou de outra forma, normas 

tributárias não podem, a pretexto de desestimular dada conduta, torná-la proibida, sob pena 

de ofensa ao princípio do não confisco.  

Há, então, para fins de intervenção do Estado sobre o domínio econômico, um 

convívio entre normas promocionais e repressivas. Estas últimas são de extrema 

importância, uma vez que possibilitam ao Estado a regulação absoluta das condutas dos 

agentes econômicos, proibindo-as ou obrigando-as, e não meramente incentivando-as ou 

desestimulando-as. 

É a partir desse contexto que será analisada a possibilidade de utilização dos 

tributos pelo Estado como instrumento de intervenção no domínio econômico, estudando 

em que sentido se pode argumentar pela existência de neutralidade tributária perante a 

Constituição Federal. 

Por fim, é preciso desdobrar a análise para demonstrar as três funções que o 

Estado como agente normativo da atividade econômica poderá exercer.  

O texto constitucional determina ao Estado as funções de fiscalização e 

incentivo, impondo, ainda, o planejamento das atividades econômicas, sendo esta última 

determinante para o setor público e indicativa para o setor privado. 

                                                                                                                                                    
normativos de intervenção e as limitações orçamentárias, já que a intervenção por direção, além de não 

produzir em regra nenhuma nova receita, gera, por outro lado, custos com atividades de fiscalização e 

policiamento. Cf. VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. Regulatory tobacco tax framework: a feasible 

solution to a global health problem. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 248-249. 
115

 Nesse sentido, cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica.  

cit., p. 46. 
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Neste ponto, entra em cena uma questão fundamental na análise das normas 

tributárias extrafiscais: cabe ao Estado intervir no domínio econômico para desestimular 

determinada atividade econômica? 

A questão surge a partir da leitura do art. 174 da CF, que é claro ao determinar 

que o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, deve exercer as 

funções de fiscalização e incentivo, bem como de planejamento, sendo esta última apenas 

indicativa para o setor privado. 

Na doutrina, dois posicionamentos conflitantes podem ser citados sobre a 

questão. De um lado, MARCO AURÉLIO GRECO
116

 argumenta pela impossibilidade de 

intervenção do Estado para desestimular atividades econômicas, tendo em vista que o já 

mencionado art. 174 da CF trata apenas das atividades de fiscalização e incentivo. Pondera, 

nesse sentido, que a licitude da atividade deve ser tomada como relevante e, nesse caso, 

havendo intervenção, esta deverá ser de estímulo. Em sentido contrário, LUÍS EDUARDO 

SCHOUERI
117

 sustenta a possibilidade de intervenção do Estado para desestimular 

determinadas atividades econômicas, citando, como exemplo, a expressa previsão 

constitucional acerca da possibilidade de utilização do IPTU para fins de desestímulo da 

manutenção de imóveis subutilizados. 

Contrapondo os dois posicionamentos, é de se afirmar que a correta 

compreensão do tema passa por uma diferenciação entre desestímulo a uma atividade 

econômica e desestímulo a facetas de sua operacionalização, conduzindo à ideia de que o 

Estado não pode desestimular a atividade econômica como um todo, mas pode fazê-lo com 

relação ao modo como esta vem sendo desenvolvida, sendo este um campo fértil para a 

adoção de normas tributárias extrafiscais. 

 

 

3.3.2.1 DIFERENCIANDO INTERVENCIONISMO E DIRIGISMO ECONÔMICO 

 

No contexto até aqui apresentado, é fácil concluir que a Constituição Federal 

permite que o Estado, respeitados determinados limites, empreenda intervenção no e sobre 

o domínio econômico. Trata-se, então, de um intervencionismo programado, no sentido de 

ser um intervencionismo conformado e limitado pelas normas constitucionais.  
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Nesses termos, o texto constitucional brasileiro, apesar de permitir a 

intervenção do Estado sobre o domínio econômico, determina de modo objetivo a 

preservação da livre-iniciativa, de modo que a liberdade de escolha dos administrados não 

pode ser afetada a tal ponto que se tenha a instituição de uma economia dirigida, planejada 

e moldada pelo poder público
118

, afastando-se, portanto, a possibilidade de que se 

estabeleça um dirigismo econômico no Brasil. 

Nesse contexto, especificamente no que se refere à edição de normas tributárias 

extrafiscais, fala-se na proibição de implantação de um dirigismo fiscal no Brasil
119

, 

havendo proibição de adoção destas como instrumentos de condução da economia em prol 

de interesses privados, de grupos de pressão ou em vista de finalidades não amparados pelo 

texto constitucional. 

A questão ganha importância quando da utilização dos tributos, especialmente 

quando a questão é contraposta ao princípio da igualdade tributária. Se a ordem econômica 

constitucional já apresenta elementos que impedem que o Estado conduza a economia de 

modo a amesquinhar a livre-iniciativa, do ponto de vista tributário, a utilização de tributos 

com este fim, de dirigismo fiscal, esbarraria fatalmente no princípio da igualdade 

tributária, sendo, portanto, vedada ante o ordenamento jurídico brasileiro. 
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CAPÍTULO IV – TRIBUTOS COMO INSTRUMENTOS DE 

INTERVENÇÃO: ENTRE NEUTRALIDADE E EXTRAFISCALIDADE 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Do esforço expositivo realizado até aqui, extrai-se a conclusão de que existe 

autorização no texto constitucional para que o Estado brasileiro intervenha sobre o domínio 

econômico, desde que respeitados determinados limites. A intervenção estatal é possível, 

mas a livre-iniciativa, como valor fundante da ordem econômica, não pode sofrer 

menoscabos absolutos.  

Portanto, ainda que cumpridas certas exigências, deve ser permitida ao Estado 

a intervenção sobre o domínio econômico. Esta não pode, jamais, se configurar em 

dirigismo estatal. 

A questão que se coloca agora se relaciona com a existência ou não de 

fundamentos constitucionais que legitimem que as normas tributárias extrafiscais sejam 

utilizadas como instrumentos estatais de intervenção sobre o domínio econômico e social. 

De acordo com os pressupostos metodológicos firmados, a análise terá de ser 

feita ante a Constituição Federal, justamente para que o discurso não seja baseado em um 

viés político ou econômico. Não se pretende enunciar as vantagens e desvantagens do 

emprego da tributação como instrumentos de intervenção econômica, senão identificar em 

que amplitude o ordenamento jurídico brasileiro permite, estimula ou limita sua utilização. 

O capítulo se inicia por uma breve exposição do pensamento econômico acerca 

das funções que teoricamente deveriam ser exercidas pelos tributos. Essa construção é 

importante para que, uma vez conhecido o pensamento econômico, não se deixe 

influenciar aprioristicamente por este quando da interpretação jurídica que deve ser 

empreendida. Independentemente do caminho que gere maior eficiência econômica, a 

interpretação quanto à autorização para o emprego de normas tributárias extrafiscais tem 

de se basear exclusivamente no texto constitucional. 

Esta precaução será especialmente importante no momento da (re)construção 

jurídica do conceito de neutralidade tributária que, indiscutivelmente, está associado à 

fundamentação da extrafiscalidade.  

 

 



 70 

4.2 ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE A NEUTRALIDADE ECONÔMICA DOS TRIBUTOS 

 

O correto entendimento da ideia de neutralidade econômica dos tributos passa 

por uma análise da função que estes devem exercer de acordo com o pensamento liberal 

econômico
120

. 

Não é objetivo desta tese, contudo, discutir as diversas facetas do liberalismo, 

mas antes reconhecer, nas difusas linhas de abordagem do tema, o papel que a tributação 

deve (ou deveria) ter. 

Nesse contexto, a tributação deve funcionar primordialmente com o objetivo de 

angariar recursos financeiros necessários à consecução dos objetivos do Estado, havendo, 

por isso, pouquíssimos fundamentos que legitimam a utilização dos tributos ou de meras 

normas tributárias como instrumentos de atuação do Estado sobre o domínio econômico. A 

tributação é encarada, nestes termos, como um mal necessário e deve influir o mínimo 

possível sobre as decisões dos agentes econômicos
121

.  

Se ao Estado não cabia intervir sobre o domínio econômico, esta intervenção 

também não seria bem aceita caso empreendida por meio dos tributos. Defendia-se, então, 

na maior medida possível, a existência de uma tributação que não fosse por si só relevante 

para fins de tomada de decisões dos agentes econômicos, surgindo daí a expressão: a 

tributação deveria ser neutra. 

É nesse sentido que os chamados liberais libertários
122

, de um ponto de vista 

ético-filosófico, entendem, como explica MICHAEL J. SANDEL
123

, que “o Estado deveria 

respeitar as liberdades civis e políticas fundamentais, e ainda o direito aos frutos do 

trabalho, como propicia a economia de mercado, de modo que políticas redistributivas 

que tributam os ricos para ajudar os pobres violariam esses direitos”.  
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Nesse sentido, lapidar é a seguinte afirmação de MILTON FRIEDMAN
124

: “i find 

it hard, as a liberal, to see any justification for graduated taxation solely to redistribute 

income. This seems a clear case of using coercion to take from some in order to give to 

others and thus to conflict head-on with individual freedom”. 

Em resposta a este modelo, os chamados liberais igualitários enxergam no 

debate político a necessidade de que o liberalismo seja acompanhado de políticas públicas 

que garantam a todas as pessoas condições básicas sociais e econômicas, já que a fruição 

de liberdades civis dependeria antes da existência dessas condições
125

. 

Além desta base ético-filosófica de sustentação de uma tributação neutra, o 

argumento da eficiência foi e continua sendo utilizado pelos economistas para defender a 

busca de uma tributação que não gere, na máxima medida, intervenções sobre as decisões 

dos agentes econômicos, entrando em cena o conceito do peso morto da tributação. 

O peso morto da tributação pode ser definido como um conjunto de perdas que 

a tributação gera à sociedade, considerando a perda de excedente para os consumidores e 

para os produtores por ela gerada. Sem a tributação, o ponto de equilíbrio do mercado se 

fixaria de modo mais eficiente, de tal modo que os consumidores pagariam pelo bem um 

valor inferior ao que estariam dispostos a pagar e os produtores o venderiam por um valor 

superior aos custos de produção
126

.   

A sustentação para a defesa da neutralidade fiscal nesse sentido, longe de estar 

atrelada a um pensamento ideológico e perverso de dominação e manutenção do status 

quo, funda-se na ideia de eficiência econômica, sendo traçada a partir daí a premissa de 

que a eficiência será maximizada na ausência de intervenção estatal via tributos
127

. 

Não parece correto, todavia, tomar a ausência de intervenção do Estado como 

sinônimo de eficiência econômica, de tal modo que aprioristicamente fosse possível 

afirmar que a decisão sobre a intervenção ou não do Estado é, em cada caso, um trade-off 
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(para usar o jargão dos economistas) entre eficiência e equidade
128

. Sem entrar no mérito 

da questão, é preciso registrar a existência de opiniões de economistas que apoiam a 

intervenção como um instrumento de geração de eficiência
129

. 

Do ponto de vista da utilização dos tributos como ferramentas de intervenção, a 

partir dos estudos de ARTHUR CECIL PIGOU
130

, verifica-se um relativo consenso no 

pensamento econômico sobre a sua conveniência, ao menos em determinadas situações em 

que há a constatação de externalidades negativas
131

, o que pode não ser permitido pelo 

ordenamento jurídico
132

.  

O que precisa ficar claro é que, de ponto de vista jurídico, a eficiência do 

sistema tributário pode ser sacrificada para a promoção de valores e princípios 

constitucionais. Como acertadamente afirmam PAUL KRUGMAN e ROBIN WELLS, 

a análise econômica é incapaz de dizer quanto peso deve ser dado à equidade em 

um sistema de impostos ou quanto peso deve ser dado à eficiência. Essa escolha 

é um julgamento de valor que pode ser feito somente através do processo 

político
133

. 
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Essa escolha, no Brasil, foi realizada a partir da Constituição Federal, 

notadamente pela adoção do princípio da igualdade e dos critérios gerais de discriminação 

entre os contribuintes (capacidade contributiva, equivalência e repartição de encargos em 

vista de benefícios) baseados em uma mescla de justiça comutativa e distributiva
134

.   

A simples previsão do princípio da igualdade, informado pelo critério da 

capacidade contributiva, impede, então, a adoção de tributos fixos, tendentes à eficiência 

máxima. Da mesma forma, como será visto a seguir, o texto constitucional estabelece uma 

série de funções que devem ser exercidas pelas normas tributárias que diferem da simples 

arrecadação de recursos, demonstrando a opção política adotada pela constituinte. 

 

 

4.3 A OPÇÃO CONSTITUCIONAL POR UMA EXTRAFISCALIDADE PROGRAMADA   

 

Apesar da premissa firmada pela ciência econômica acerca da ineficiência dos 

tributos e, portanto, da necessidade de que estes sejam instituídos da maneira que gerem as 

menores influências possíveis sobre o mercado, o texto constitucional brasileiro foi 

pródigo em prever a utilização da extrafiscalidade como instrumento de alcance da 

equidade. 

Deixando de lado o jargão dos economistas, é possível afirmar que a 

Constituição Federal elegeu a igualdade tributária como sustentáculo do sistema tributário 

nacional, de modo que, em diversas passagens, opta-se pela realização desta em detrimento 

da eficiência econômica. 

É nesse sentido que o texto constitucional prevê uma série de medidas que vão 

de encontro à concepção de tributação ótima. 

Para que se tenha uma ideia concreta do que se pretende expor, é possível 

ofertar um exemplo a partir da chamada tributação sobre o consumo, isto é, aquela 

incidente em vista da circulação de bens ou da prestação de serviços.  

Do ponto de vista estritamente de eficiência econômica, uma tributação sobre o 

consumo gera mais distorções quando incidente sobre bens ou serviços que possuem 

demanda inelástica e, portanto, quase sempre essenciais. No entanto, ante o princípio da 

igualdade tributária, não se espera que produtos alimentares de primeira necessidade sejam 

onerados em maior intensidade do que produtos supérfluos como roupas de alto padrão. 
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Fala-se, então, da chamada regressividade da tributação sobre o consumo, demandando 

uma resposta do texto constitucional que vem com a alcunha de seletividade
135

. 

A partir da leitura do texto constitucional, portanto, é possível encontrar 

diversas passagens que tratam das funções redistributiva, alocativa e simplificadora da 

tributação, abrangendo o que se convencionou chamar nesta tese de extrafiscalidade em 

sentido amplo. 

É nesse contexto que o dispositivo do art. 151, I, da CF tem de ser entendido, 

quando o constituinte excetua a regra tributária da uniformidade geográfica, admitindo que 

a União por meio de incentivos fiscais promova o equilíbrio do desenvolvimento 

socioeconômico entre as diferentes regiões do país.  

Além deste, muitos outros exemplos podem ser citados de normas 

constitucionais que, direta ou indiretamente, tratam de funções das normas tributárias 

desvinculadas da simples arrecadação, a saber, em rol não exaustivo: (i) o art. 146, III, “d”, 

quando prescreve que cabe à lei complementar a definição de tratamento diferenciado e 

favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte; (ii) o art. 146-A, que faculta à 

lei complementar o estabelecimento de critérios especiais de tributação para a prevenção 

de desequilíbrios concorrenciais; (iii) o art. 149, quando define que compete à União 

instituir contribuições de intervenção no domínio econômico; (iv) o art. 153, § 1º, quando 

faculta ao Poder Executivo Federal, atendidas certas condições e limites previstos em lei, 

alterar alíquotas dos chamados impostos regulatórios
136

; (v) o art. 153, § 2º, quando impõe 

seja o imposto sobre a renda informado pelo critério da progressividade; (vi) o art. 153, § 

3º, I, que determina seja o IPI seletivo em função da essencialidade do produto; (vii) o 153, 

§ 4º, I, que impõe que o ITR seja progressivo de modo a desestimular a manutenção de 

propriedades rurais improdutivas; (vii) o art. 155, § 2º, III, quando faculta que o ICMS seja 

seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços; (viii) o art. 155, § 6º, 

II, que permite a instituição de alíquotas de IPVA diferenciadas em função do tipo e 

utilização dos veículos; (ix) o art. 156, § 1º, que prescreve a possibilidade de o IPTU ser 

progressivo em razão do valor do imóvel e em razão da localização e o uso do imóvel; e 
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(x) o art. 182, § 4º, quando permite a instituição do IPTU progressivo nos casos em que o 

proprietário não promove o adequado aproveitamento do solo urbano não edificado. 

Além da existência na Constituição Federal dessas previsões específicas e 

estruturais quanto ao emprego da extrafiscalidade, a doutrina defende que a utilização da 

tributação com fins não fiscais é fundamentada no texto constitucional a partir da 

prescrição de fins a serem buscados pelo Estado
137

.  

Nesse caso, mesmo reconhecendo a existência longínqua da extrafiscalidade, a 

doutrina indica a passagem do Estado liberal para o Estado social como o ponto alto da 

utilização dos tributos com a função de intervir sobre o domínio econômico
138

. Trata-se de 

uma mudança baseada na assunção de um novo papel para o Estado. Segundo TÉRCIO 

SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR
139

, no Estado social “os tributos, se não deixaram de ser vistos 

como fontes de receita para o Estado, passaram, também, a ser instituídos, majorados, 

extintos com uma outra função: mecanismo de intervenção do Estado na economia”.  

No chamado período pós-guerra e sob a influência do pensamento do 

economista britânico JOHN MAYNARD KEYNES
140

, os tributos passaram a ser encarados, de 

modo mais acentuado, como instrumentos que poderiam ser utilizados pelo Estado para 

fins de intervenção econômica. O economista britânico, referindo-se aos fatores que 

influem no estímulo ao consumo, cita as “variações na política fiscal”, mencionando 

especificamente a utilização dos impostos como “um instrumento deliberado para 

conseguir maior igualdade na distribuição das renda” e, por consequência, “aumento na 

propensão a consumir”
141

. 
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Ainda que o raciocínio seja correto de uma maneira geral
142

, não é crível que se 

estabeleça, a partir daí, uma regra automática e infalível de demonstração do modo de 

intervenção estatal sobre o domínio econômico mediante os tributos. Esta “evolução” no 

reconhecimento das funções dos tributos deve, em verdade, partir de uma análise objetiva 

dos textos legais que regulam a conduta estatal, podendo haver, na dependência de uma 

análise concreta, avanços e retrocessos em um ou outro sentido. Não é difícil encontrar 

vozes atuais em prol da diminuição do intervencionismo Estatal via tributos, fundando-se, 

inclusive, em argumentos jurídicos, como faz ERNESTO LEJEUNE VALCÁRCEL
143

, que saca a 

igualdade tributária como um forte limite à utilização de normas tributárias extrafiscais, 

movimento denominado criticamente por MICHEL BOUVIER
144

 de “antifiscalismo 

doutrinário de essência liberal (antifiscalisme doctrinal d’essence liberále)”. 

A questão analisada do ponto de vista constitucional brasileiro não encontra 

uma resposta extremada. A Constituição Federal não adota uma Fazenda neutral, mas 

também não acolhe um intervencionismo desmedido. Nas palavras de ROBERTO FERRAZ,  

“encontramo-nos em pleno período de forte influência tanto das doutrinas 

intervencionistas como das liberais, sendo difícil distinguir quando das 

disposições normativas brasileiras são consequências de uma ou de outra 

corrente... vigora um ‘sincretismo’ bem à brasileira”
 145

. 

É por essa razão que se diz que a Constituição brasileira opta por uma ideia de 

intervencionismo programado, no sentido de outorga de competência para a intervenção, 

inclusive por normas tributárias, dentro de limites programados pelo próprio texto 

constitucional. 

Apesar disso, no atual quadro normativo brasileiro, não há como deixar de 

reconhecer a emergência dos instrumentos tributários como mecanismos de intervenção 

estatal. Trata-se de uma opção constitucional que não pode ser desprezada pelo intérprete, 

independentemente de suas ideologias. Reconhece-se, de um lado, a possibilidade de 

utilização de normas tributárias extrafiscais, e de outro, a existência de importantes limites 

constitucionais para tanto. 
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 FERRAZ, Roberto. Intervenção do Estado na economia por meio da tributação, cit., p. 240. 
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4.4 COMPATIBILIZANDO A IGUALDADE TRIBUTÁRIA E A EXTRAFISCALIDADE 

 

A presença de preceitos constitucionais que permitem, e até estimulam, a 

utilização de normas tributárias extrafiscais desautoriza que, do ponto de vista jurídico, se 

adote o conceito econômico de neutralidade tributária. No Brasil, a tributação pode e, em 

alguns casos, deve exercer uma função de indução comportamental, tendo sido esta, 

independentemente de seus reflexos econômicos, a opção constitucional. 

Diante desse cenário, para fins de interpretação do direito posto, é necessário 

que se trabalhe com uma redefinição jurídica de neutralidade tributária compatível com o 

atual ordenamento, quando entra em cena a intersecção entre o princípio da igualdade 

tributária e a utilização de normas tributárias extrafiscais, tomando-se esta contraposição 

como “o mais grave problema do princípio da igualdade”
146

. 

Como foi muito bem sistematizado por MARCIANO SEABRA DE GODÓI
147

, a 

questão pode ser apresentada de pelo menos três ângulos diferentes. Primeiro, é possível a 

adoção de postura que contrapõe de maneira absoluta igualdade e extrafiscalidade, 

considerando ilegítima a instituição de normas tributárias extrafiscais. Depois, entender 

que a igualdade, sempre realizada por meio do princípio da capacidade contributiva, deve 

ser flexibilizada sempre que se esteja diante de uma norma tributária extrafiscal. Por 

último, tomar a igualdade tributária como um autêntico princípio jurídico que pode ser 

realizado mediante diversos critérios discriminatórios diferentes. Nesse caso, nas normas 

tributárias extrafiscais não haveria que se falar em respeito à capacidade contributiva, mas 

de aplicação de outros critérios de realização da igualdade, de acordo com a finalidade da 

norma. 

Esta última postura é a adotada nesta tese. A questão será tratada com maior 

profundidade mais adiante. A esta altura do discurso, o que precisa ficar assentado é que o 

princípio da igualdade se compatibiliza com edição de normas tributárias extrafiscais, 

notadamente porque este não é realizado apenas por meio do critério da capacidade 

contributiva.  

Assim, diante da presença de normas tributárias extrafiscais, o critério da 

capacidade contributiva é afastado, entrando em cena critérios de discriminação que 

guardem relação com a finalidade da norma.  

                                                 
146

 VALCÁRCEL, Ernesto Lejeune. O princípio de igualdade, cit., p. 255. 
147

GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, igualdade e direito tributário. São Paulo: Dialética, 1999, p. 193 e 

ss. 
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4.5 CONSTRUINDO UM SENTIDO JURÍDICO PARA A NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Sob a óptica jurídica, a expressão neutralidade tributária é empregada em 

muitos sentidos diferentes, havendo relativa concordância da doutrina apenas quanto à 

necessidade de requalificação do termo à luz do ordenamento jurídico, não cabendo a 

manutenção de seu sentido econômico.    

Assim sendo, é recomendável uma elucidação da expressão, de modo a 

destacar em que exato sentido seu emprego pode ser adotado na descrição do conjunto 

normativo brasileiro. 

A ideia, então, é trabalhar a partir dos diversos sentidos geralmente atribuídos à 

expressão para, em paralelo, estabelecer um quadro capaz de demonstrar a tomada ou não 

destes como consentâneos ao sistema normativo objeto de análise
148

.  

 

 

4.5.1 NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA TOMADA COMO A REGRA DE EDIMBURGO (“LEAVE THEM AS 

YOU FIND THEM RULE OF TAXATION”) 

 

Uma primeira interpretação que pode ser apresentada toma a neutralidade 

tributária como uma norma que impõe a conformação de um sistema tributário ideal
149

 e, 

próxima a esta, a proposição segundo a qual os tributos não deveriam se constituir “em um 

elemento fundamental de decisão do agente econômico nas suas escolhas de 

investimento”
150

. Trata-se, então, da translação do conceito econômico de neutralidade 

para o cenário normativo. 

Não há propriamente um erro na abordagem que, em verdade, denota apenas 

uma predileção pela adoção de um modelo de tributação considerado mais eficiente do 

ponto de vista econômico, mas que, apesar disso, não foi prescrito pelo ordenamento 

brasileiro, o que torna a abordagem normativamente irrelevante. Ao revés, entre o dilema 

(se é que assim se mostrou a decisão para o legislador constituinte) entre eficiência 

econômica e preservação da igualdade em matéria tributária, não há dúvida de que a 

decisão foi pelo segundo caminho, vedando-se, de um lado, a existência de tributos fixos 

                                                 
148

 As ideias aqui desenvolvidas em torno da redefinição da neutralidade tributária partem de conceitos e 

conclusões apontadas pelo autor em estudo anterior. Cf. BOMFIM, Diego. Reconsiderações sobre a 

neutralidade tributário. Revista dialética de direito tributário. São Paulo, v. 197, fev. 2012, p. 245-264. 
149 KAHN, Douglas A. The two faces of tax neutrality: do they interact or are they mutually exclusive? 

Northern Kentucky Law Review, v. 18, 1990, p. 1-19 (1). 
150

 CALIENDO, Paulo. Direito tributário e análise econômica do direito, cit., p. 117. 
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conformadores da neutralidade (lump-sum tax) em contraposição à capacidade 

contributiva, para, por outro, prever mecanismos expressos de utilização da tributação 

como veículo de intervenção do Estado sobre o domínio econômico. 

Além da inexistência de fundamento jurídico, a manutenção da expressão, 

ainda que do ponto de vista econômico, só pode se manter no sentido de um ideal a ser 

buscado, já que, como atesta DOUGLAS A. KAHN
151

, “a imposição de um sistema tributário 

influenciará algumas decisões de mercado, não importa como o sistema seja estruturado”. 

Não se nega a existência de efeitos negativos na economia advindos da 

extrafiscalidade. HAROLD M. GROVES
152

, após elencar razões que, do ponto de vista 

econômico, demonstram as ineficiências da utilização da tributação nesta função, acaba 

por enunciar em tom retórico que “uma economia dirigida pelo seu sistema tributário 

seria de fato o mesmo que o rabo abanar o cachorro”.  

Apesar disso, no sentido de não geração de efeitos, a neutralidade não foi 

acolhida pelo texto constitucional, sendo imperiosa sua requalificação. 

 

 

4.5.2 NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA COMO PRINCÍPIO JURÍDICO QUE IMPÕE EM MÁXIMA MEDIDA 

POSSÍVEL A NÃO INTERVENÇÃO DO ESTADO MEDIANTE OS TRIBUTOS 

 

Um outro enfoque atribuído à neutralidade tributária sustenta-se na ideia de 

que se trata de um princípio jurídico que impõe seja a tributação, em sua máxima medida, 

neutra. Aqui, reconhece-se que a neutralidade total não é possível de ser encontrada, mas o 

ordenamento, por meio da neutralidade, imporia que ela fosse pretendida em sua máxima 

medida. 

Nesse sentido, portanto, a neutralidade tributária é tomada como um autêntico 

princípio jurídico que impõe, em máxima medida, não seja a tributação um elemento 

causador de distorções no mercado. A neutralidade é tomada como um princípio. Trata-se, 

em verdade, de uma adaptação do primeiro modelo.  

A impropriedade persiste. Tomada dessa forma, a neutralidade continua a ser 

analisada de um ponto de vista ideológico, argumentando-se, sem nenhuma base 

normativa, que as intervenções estatais deverão ser as mínimas possíveis. 

                                                 
151 Cf. KAHN, Douglas A. The two faces of tax neutrality: do they interact or are they mutually exclusive? 

cit., p. 11 (tradução livre). No original: “the imposicion of a tax system will influence some market decisisons 

no matter how the system is designed”. Cf., ainda, STIGLITZ, Joseph E. Economics of the public sector. 3ª 

ed., New York/London: W.W. Norton, 1999, p, 462-463. 
152

 GROVES, Harold M. Postwar taxation and economic progress, cit., p. 14. 
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Não se reconhece esta conclusão perante a Constituição Federal. Ao revés, o 

texto constitucional é pródigo em indicar situações expressas de reconhecimento da função 

extrafiscal dos tributos, chegando a fazer menção à existência de contribuições de 

intervenção no domínio econômico. O limite aqui é a livre-iniciativa, bem como os demais 

princípios constitucionais tributários, e não uma espécie de subsidiariedade que não se 

mostra nunca. 

Por certo, a tributação com anseios extrafiscais não poderá funcionar como um 

elemento inibidor da livre-iniciativa, implantando-se um dirigismo fiscal não homologado 

pelo sistema normativo. Isso, no entanto, não autoriza a indicação de que a neutralidade 

tributária impõe que os tributos, em sua máxima medida, não sejam elementos 

influenciadores das decisões dos agentes econômicos.  

Não há que se falar em perseguição de “máxima medida” nesse caso, mas de 

limites normativos à utilização da tributação extrafiscal que, dentro destes limites, poderá, 

sem menoscabo algum, ser regularmente usada. 

Ainda que se tenha definido a prescrição constitucional de uma ordem 

econômica liberal, essa assertiva não pode servir de fundamento a teses que sustentam ser 

a intervenção do Estado via tributos uma via subsidiária, quando deveria ser analisada a 

sua necessidade para fins de sua legitimação constitucional.  

Essa linha de pensamento, do ponto de vista de uma análise normativa, é 

ideológica. A Constituição, em momento algum, de maneira explícita ou implícita, 

prescreve tal conclusão. 

Diversamente, a Constituição impõe que a ordem econômica seja construída 

sob os fundamentos da valorização do trabalho humano e da livre-iniciativa; esta última, 

apesar de importantíssima à ordem constitucional, pode ser modelada. Nesse caso, os 

chamados princípios retores da ordem econômica servem de fundamento para que a livre- 

iniciativa seja conformada. É por essa razão que a livre-iniciativa é conformada por regras 

cogentes no âmbito do direito ambiental, do direito concorrencial etc. 

O que a Constituição proíbe, a partir da leitura do art. 170 e ss., é o dirigismo 

fiscal, este sim capaz de gerar menoscabo ao princípio da livre-iniciativa de maneira grave. 

Pensar a extrafiscalidade como ferramenta subsidiária e, consequentemente, a 

neutralidade tributária como princípio jurídico que impõe em máxima medida a não 

intervenção do Estado por meio dos tributos é uma conclusão que desloca para a Ciência 

Econômica a decisão acerca da malferimento ou não do referido “princípio”. 
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Para tanto, basta realizar o seguinte teste. Tome-se dada medida identificada 

como extrafiscal e, portanto, como instrumento de intervenção tributária do Estado sobre o 

domínio econômico. Nesse caso, assumindo a premissa acima indicada, o ordenamento 

imporia que a medida fosse analisada de modo a identificar se esta é subsidiária ou não. 

Passa, então, o intérprete e, quando for o caso, o intérprete-aplicador da norma, a indagar 

se a medida é ou não necessária do ponto de vista econômico. Existem outras medidas 

econômicas que poderiam ser adotadas? Ao invés do aumento do IOF, não seria melhor 

uma mudança na taxa de câmbio via compra de moeda estrangeira? A decisão sobre a 

subsidiariedade ou não passa a ser uma medida econômica.  

Imputar ao Judiciário uma discussão como esta é colocar nas mãos dos juízes 

uma decisão fundamentada em uma escolha que, além de não ser normativa, do ponto de 

vista econômico, não encontraria consenso algum.  

A necessidade da extrafiscalidade tem de ser analisada no âmbito normativo, 

quando, ante a regra da proporcionalidade, empreende-se uma avaliação quanto à 

compatibilidade entre meios e fins, quanto à adequação da medida, sua necessidade 

normativa, bem como sobre a proporcionalidade em sentido estrito. 

 

 

4.5.3 NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA COMO REGRA JURÍDICA QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE 

JUSTIFICAÇÃO DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS EXTRAFISCAIS 

 

Diante da inequívoca demonstração de que todos os tributos geram efeitos 

econômicos ainda que não tenham sido orientados finalisticamente para isso, é preciso 

trabalhar com uma reformulação definitiva para a neutralidade tributária ou abandoná-la 

como uma espécie de norma jurídica. 

Os poucos trabalhos publicados no Brasil dedicados à temática passaram a 

requalificar a neutralidade tributária, encarando-a (i) como norma que “exige repercussão 

fiscal equânime entre os agentes econômicos”
153

; (ii) no sentido de “que produtos em 

condições similares devem ser submetidos a mesma carga fiscal”
154

; (iii) como uma norma 

que visa “garantir um ambiente de igualdade de condições competitivas”, impondo que 

                                                 
153

  ZILVETTI, Fernando Aurélio. Variações sobre o princípio da neutralidade no direito tributário 

internacional. Revista direito tributário atual. São Paulo, v. 19, p. 24-40 (27), 2005. 
154 CALIENDO, Paulo. Princípio da neutralidade fiscal: conceito e aplicação. In: PIRES, Adilson Rodrigues; 

TORRES, Heleno Taveira (org.). Princípios de direito financeiro e tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 

p. 503-540 (537).  
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“produtos em condições similares devem ser submetidos à mesma carga fiscal”
155

; e (iv) 

como “um elemento em favor da concorrência, que acaba garantindo a igualdade de 

oportunidades no mercado”
156

.    

Encara-se, a partir das contribuições de FRITZ NEUMARK
157

, a existência de 

uma acepção específica para o termo neutralidade tributária, tomado como uma norma 

que impõe um tratamento tributário pelo Estado em igualdade de condições, retirando-se 

fundamento para tanto na neutralidade concorrencial do Estado que, como defende EROS 

ROBERTO GRAU
158

, é um dos sentidos de alcance do princípio da livre concorrência. 

Essa acepção específica, portanto, tem de ser concatenada com o princípio da 

livre concorrência, sob pena de encarar-se a neutralidade tributária como um novo nome 

para se designar o princípio da igualdade em matéria tributária, o que tornaria o emprego 

da expressão absolutamente despiciendo e desaconselhável. Essa ideia também é percebida 

por HUMBERTO ÁVILA
159

, quando afirma ser a neutralidade “uma manifestação estipulada 

da própria igualdade na sua conexão com o princípio da liberdade de concorrência”, e 

por LUÍS EDUARDO SCHOUERI
160

, para quem “tem-se, pois, um sentido próprio para a 

neutralidade tributária, tendo em vista seu viés concorrencial”
161

. 

Nesse caso, ainda que se reconheça a estreita ligação entre neutralidade 

tributária e o princípio da livre concorrência, é importante esclarecer suas diferenças e suas 

zonas de aplicabilidade, sob pena de se incorrer em contradições internas ou afirmações 

vazias que nada contribuem para a correta interpretação do direito posto. 

O princípio da neutralidade tributária deve ser entendido, em verdade, como 

um delineador do exercício da competência tributária com finalidades fiscais, impondo a 

realização da neutralidade concorrencial do Estado, tendo em vista o dever estatal de tratar 

com imparcialidade os agentes econômicos alocados numa mesma situação, não gerando, 

portanto, por meio de seus tributos, privilégios desarrazoados. Esse dever será alcançado 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Livre concorrência e tributação. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). 

Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2007, v. 11, 241-271 (254). 
156 ELALI, André. Algumas considerações sobre neutralidade e não-discriminação em matéria de tributação. 

Revista tributária e de finanças públicas. São Paulo, v. 17, nº 85, p. 26-40, mar./abr. 2009.  
157

 NEUMARK, Fritz. Princípios de la imposición. Madrid: IEF, 1974, p. 316-339. 
158 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p.204. 
159

 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária.São Paulo: Malheiros, 2008, p. 99. 
160

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Livre concorrência e tributação, cit., p. 255. 
161

 Também no mesmo sentido de existência de uma ligação entre neutralidade tributária e o princípio da 

livre concorrência, Cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. Não-cumulatividade, neutralidade, PIS e COFINS e 

a Emenda Constitucional nº 42/03. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do 

direito tributário. São Paulo: Dialética, 2004, v. 8, p. 339-355 (346). 
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pela instituição de uma tributação com respeito ao princípio da igualdade (justa 

distribuição da carga tributária). 

É que no caso do exercício da competência tributária, funcionalmente 

identificada com anseios fiscais, não há, em jogo, nenhum outro valor, traduzido por um 

princípio jurídico, que possa ser contraposto a uma possível constatação de desigualdade 

entre concorrentes. Em matéria de tributação com anseios fiscais, a própria Constituição 

Federal impôs o critério de discrímen que deve ser utilizado na diferenciação e, portanto, 

na realização do próprio princípio da igualdade. São os critérios gerais de distribuição da 

carga tributária. 

Aqui, o objetivo principal e destacado da tributação é angariar recursos via 

distribuição igualitária da carga tributária, não havendo, pelo menos não intencionalmente, 

pretensões indutoras. Há, portanto, nesse caso, uma aproximação entre o princípio da 

neutralidade tributária e o princípio da igualdade. 

Uma tributação com anseios fiscais respeitará o princípio da neutralidade 

tributária na medida em que se mostrar condizente com o princípio da igualdade tributária, 

não havendo diferenciações tributárias injustificadas ou não homologadas pelo sistema 

normativo
162

. 

A neutralidade tributária é, em última análise, tomada como uma regra jurídica 

que impede a utilização da tributação como instrumento de indução comportamental, sem 

que existam justificativas, também prescritas pelo ordenamento para tanto (quando se 

passaria à seara da extrafiscalidade). Trata-se de um critério objetivo prescrito pelo texto 

constitucional para a própria aplicação da igualdade tributária, conforme a expressão de 

HUMBERTO ÁVILA, numa espécie de igualdade-regra
163

. Essa interpretação da neutralidade 

é relevante do ponto de vista jurídico porque, em primeiro lugar, indica esse critério como 

elemento objetivo e definitivo, devendo ser levado em consideração pelo legislador, sem  

sopesamentos (natureza de regra); depois, porque trabalha com a diferenciação entre 

neutralidade e livre concorrência, contribuindo para que afirmações vazias de ofensa à 

livre concorrência não sejam realizadas apenas para fins retóricos, quando, em verdade, a 

                                                 
162

 Nesse exato sentido é que se reconhece a técnica constitucional da não cumulatividade como um 

importante instrumento para que normas tributárias fiscais se apresentem como consentâneas à regra da 

neutralidade. Nesse caso, não havendo justificativa para a diferenciação ente os contribuintes, a não 

cumulatividade dos tributos incidentes sobre o consumo será essencial para manter-se um tratamento 

igualitários entre os contribuintes atuantes de um mesmo mercado. Sobre o assunto, cf. CARVALHO, 

Osvaldo Santos de. Não cumulatividade do ICMS e princípio da neutralidade tributária. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 68, e 70-76. 
163 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. cit., p. 136. 
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tributação (nesse caso, em vista de possuir fins fiscais) deveria ser analisada tão só através 

da neutralidade tributária (proibição de utilização de normas tributárias extrafiscais sem 

fundamento). 

Nesse sentido parece ser o posicionamento de FRITZ NEUMARK, quando resume 

sua posição na seguinte passagem: 

El principio de evitar las consecuencias involuntárias de los perjuicios que los 

impuestos ocasionan a la competencia requiere que la politica fiscal, en lo 

relativo a la transferencia coactiva por ella originada de los recursos económicos, 

o de los substratos en la capacidad adquisitiva que representan a éstos, se 

abstenga de toda intervención que perjudique al mecanismo competitivo del 

mercado a menos que la intervención fuera indispensable para provocar 

correcciones de los resultados de la competencia perfecta, a las que por razones 

de rango superior se las considere necesarias, o para suprimir o atenuar 

determinadas imperfecciones de la competencia
164

.  

Em vista disso, há, de um lado, normas tributárias fiscais orientadas ao alcance 

da neutralidade fiscal, cuja finalidade é distribuir igualitariamente a carga tributária entre 

os contribuintes; e de outro, normas tributárias extrafiscais que, voltadas à indução de 

comportamentos desvinculados da arrecadação, concernem às finalidades constitucionais 

pretendidas
165

, afastando-se de um dever de neutralidade para se submeter a um controle de 

proporcionalidade com base nos demais princípios constitucionais subjacentes à finalidade 

pretendida. 

Com esse raciocínio, a neutralidade fiscal deixa de ser vista como um mero 

elemento de subsidiariedade da tributação extrafiscal
166

, para funcionar como verdadeira 

regra que impõe a justificação destas, sob pena de flagrante inconstitucionalidade. De outro 

modo, a neutralidade impõe que as normas tributárias fiscais sejam utilizadas única 

exclusivamente com a função de arrecadação de fundos e com a finalidade de distribuição 

igualitária (de acordo com os critérios gerais de discriminação prescritos pelo ordenamento 

jurídico – capacidade contributiva, equivalência e benefício) da carga tributária entre os 

contribuintes. 
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 NEUMARK, Fritz. Princípios de la imposición, cit., p. 321. 
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 Ruy Barbosa Nogueira, ainda que em outro contexto, parece endossar o raciocínio quando equipara os 

impostos fiscais a impostos neutros, conforme a seguinte passagem: “é elementarmente sabido que os 
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fiscais e os impostos regulatórios ou extrafiscais” (NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Função fiscal e extrafiscal 

dos impostos. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; e BRITO, Edvaldo (org.). Direito tributário: princípios e 

normas gerais. Coleção doutrinas essenciais, v. 1. São Paulo: RT, 2011, p. 865-874 (866). 
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 Nesse sentido, Cf. CALIENDO, Paulo. Direito tributário e análise econômica do direito, cit., p. 117-118; 

e CARVALHO, Cristiano. Teoria da decisão tributária, cit., p. 156-157. 
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4.6 FUNDAMENTOS DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS EXTRAFISCAIS 

 

Firmado o entendimento de que a tributação no Brasil, por expressa 

determinação constitucional, pode e, em algumas ocasiões, deve exercer funções 

extrafiscais, é chegado o momento de apresentar alguns fundamentos que podem ser 

utilizados como sustentáculos para as normas tributárias extrafiscais, momento em que 

considerações específicas, inclusive acerca de alguns limites, deverão ser pontuadas.  

É que, diversamente do que pode parecer à primeira vista, as limitações ao 

emprego das normas tributárias extrafiscais nem sempre estão encartadas no capítulo do 

texto constitucional reservado às limitações constitucionais ao poder de tributar. A própria 

norma constitucional que outorga fundamento para a instituição de normas tributárias 

extrafiscais, em outro momento, pode ser destacada como um importante limite, devendo o 

intérprete assumir de modo firme a ideia de unicidade do ordenamento jurídico que, apesar 

de muito repetida, é pouco aplicada. 

A única ressalva que se faz é de que este rol é meramente exemplificativo, não 

sendo possível que o intérprete se antecipe na identificação de todos os fins passíveis de 

ser apontados como justificadores da tributação extrafiscal
167

.  

O tema se apresenta desta forma porque o texto constitucional não elenca 

expressamente os fins que podem ser eleitos para fins de manejo das normas tributárias 

extrafiscais, quando a questão é deslocada para a perquirição de finalidades e objetivos 

gerais prescritos pelo texto constitucional, notadamente quando do desenho da ordem 

econômica e social
168

. 
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 A análise será centrada em fundamentos prescritos pela ordem econômica, ainda que se reconheça a 

existência de fundamentos “sociais” que podem ser utilizados para a sustentação das normas tributárias 

extrafiscais em sentido estrito como o “acesso à educação”, o “apoio ao esporte” e a “difusão da cultura”.  
168

  Nesse exato sentido já se manifestou o Tribunal Constitucional Espanhol, assentando a conclusão de que, 

apesar de fundada no direito estrangeiro, é completamente aplicável ao caso brasileiro. Segundo o Tribunal, 

“a função extrafiscal do sistema tributário estatal não aparece explicitamente reconhecida na Constituição, 

mas esta função pode ser derivada diretamente dos preceitos constitucionais que estabelecem princípios 

reitores de política social e econômica..., dado que tanto o sistema tributário em seu conjunto como cada 

figura tributária concreta formam parte dos instrumentos que dispõe o Estado para a consecução dos fins 

econômicos e sociais constitucionalmente impostos”. No original: la función extrafiscal del sistema 

tributario estatal no aparece explícitamente reconocida en la Constitución, pero dicha función puede 

derivarse directamente de aquellos preceptos constitucionales en los que se estabelecen princípios rectores 

de política social y económica..., dado que tanto el sistema tributario en su conjunto como cada figura 

tributaria concreta forman parte de los instrumentos de que dispone el Estado para la consecución de los 

fines económicos y sociales constitucionalmente ordenados” (Tribunal Constitucional Espanhol, Pleno, 

Sentença n° 37/1987, de 26 de março de 1987). 
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4.6.1 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS 

 

A redução das desigualdades regionais é apresentada como um tema de 

extrema importância pelo texto constitucional, sendo alçada, nos termos do art. 3º, III, da 

CF, à condição de objetivo fundamental da República. 

A tributação, nesse contexto, é pensada como instrumento de atuação do 

Estado na difícil tarefa de equilibrar o desenvolvimento das diferentes regiões do país. De 

acordo com o que dispõe o art. 43, § 2º, III, da CF, “os incentivos regionais 

compreenderão, além de outros, na forma da lei: (...) isenções, reduções ou diferimento 

temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas”. 

Nesse sentido, o próprio art. 151, I, da CF é categórico em permitir que a 

União estabeleça tratamento tributário não uniforme quando se trata de conceder 

incentivos fiscais que tenham por objetivo reduzir as desigualdades entre as diferentes 

regiões do país
169

. 

Não se pode, todavia, extrair da autorização constitucional um fundamento 

absoluto de validação de incentivos fiscais concedidos para o fim de redução das 

desigualdades regionais. A simples alegação de que dado incentivo se compatibiliza com 

esta finalidade não pode colocá-lo fora de uma avaliação judicial baseada na 

proporcionalidade de medida que, como foi indicado desde as primeiras linhas desta tese, 

funciona como potente instrumento de verificação da compatibilidade entre meios e fins. 

Em assim sendo, a medida tributária extrafiscal, para que possa manter-se 

incólume no ordenamento jurídico, deve passar pelo crivo da proporcionalidade, quando 

poderá ser contraposta a outros princípios constitucionais, a exemplo do princípio da livre 

concorrência.  

Neste ponto, como será apresentado com mais cuidado adiante, o princípio da 

livre concorrência não pode ser identificado com a exigência de tratamento igualitário. 

Primeiro, porque o tratamento diferenciado no campo tributário entre as diversas regiões 

do país é efetivamente um instrumento de realização da igualdade. Depois, porque o 
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 Sobre o tema, assim afirma José Souto Maior Borges: “nas relações internas, a primeira preocupação 

(topograficamente) é a de reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, in fine). Tampouco os 

tributos internos podem desprezar a extrafiscalidade como um instrumento que estabelece limites à isonomia 

entre contribuintes para paradoxalmente preservá-la no plano maior do desenvolvimento econômico 

nacional: “erradicar a pobreza” – diz a CF – é um objetivo fundamental do Brasil” (BORGES, José Souto 

Maior. O princípio da segurança jurídica na criação e aplicação do tributo. Revista dialética de direito 

tributário, São Paulo, v. 22, p. 24-29 (28), jul. 1997). Cf. também FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A 

extrafiscalidade e a concretização do princípio da redução das desigualdades regionais. São Paulo: Quartier 

Latin, 2010, p. 155 e ss. 
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princípio da livre concorrência tem natureza instrumental e não tem, portanto, por 

finalidade a proteção do concorrente, mas do mercado. 

Assim, a presença de regimes tributários diferenciados não enseja a conclusão 

automática de que houve ofensa ao princípio da livre concorrência. Para que seja possível 

falar em conflito entre uma regra tributária que concede incentivos fiscais e o princípio da 

livre concorrência, faz-se necessária a demonstração de ofensa a este. Isso exige bem mais 

que evidenciar a existência de regimes de tributação diferenciados. 

 

 

4.6.2 SOBERANIA NACIONAL 

 

Este princípio da ordem econômica pode funcionar como fundamento para o 

estabelecimento de normas tributárias de estímulo ao mercado interno, notadamente em 

vista da inexistência de dispositivos constitucionais que estabeleçam a regra da não 

discriminação tributária do ponto de vista internacional
170

. 

Ainda que o Brasil possa firmar tratados, comprometendo-se a não discriminar 

produtos ou serviços em razão sua origem, dentro de um cenário de aproximação dos 

mercados internacionais, nada impede que, no futuro, uma vez postos os mercados em 

outro cenário, sejam os tratados denunciados, regendo-se a ordem econômica nacional por 

medidas mais protecionistas. 

Ainda que esta medida seja discutível do ponto de vista econômico, é forçoso o 

reconhecimento de que o texto constitucional não impede sua adoção, caso haja a 

demonstração de que esta tem por finalidade a consecução das bases fundantes da ordem 

econômica.  

As medidas protecionistas são adotadas pela esmagadora maioria dos países. 

Prova disso é a grande dificuldade de estabelecimento de um acordo geral no âmbito da 

OMC. Nesse contexto, não faz sentido interpretar o texto constitucional como se estas 

medidas fossem proibidas. A discussão jurídica não pode ser contaminada pela ideologia 

político-econômica. Preservada a livre iniciativa, certa dose de protecionismo está à 

disposição dos formuladores das políticas econômicas. 

Além disso, o princípio da soberania nacional pode incentivar a criação de 

normas tributárias extrafiscais de incentivo a determinados setores econômicos 
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 Sobre o assunto, cf. a seção 5.3.5. 
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considerados estratégicos, movendo-se o legislador, por exemplo, no sentido de estimular 

determinada forma de produção agrícola ou o desenvolvimento tecnológico brasileiro
171

. 

 

 

4.6.3 PROPRIEDADE PRIVADA E FUNÇÃO SOCIAL 

 

A preservação do direito à propriedade privada é um dos fundamentos do 

constitucionalismo brasileiro. Trata-se de uma espécie de liberdade, tomada como direito 

fundamental pela Constituição Federal. Qualquer tentativa de amesquinhamento absoluto 

do direito de propriedade deve ser reprimida com rigor, sob pena de ruptura da ordem 

constitucional implantada. 

A questão é de absoluta importância, contrapondo-se de maneira muito 

evidente à tributação. Os tributos devem ser entendidos como parcelas retiradas do 

patrimônio dos contribuintes, como um preço que se paga pela liberdade
172

. Primeiro, tem-

se a propriedade privada, para, só então, falar-se em tributo
173

. De outro lado, 

inegavelmente os tributos sustentam o Estado que, por sua vez, protege a propriedade 

privada. Trata-se de uma relação simbiótica circular. 

O direito à propriedade mereceu duas menções no art. 5º da CF. Primeiro no 

caput, quando resta consagrado que “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 propriedade”; depois, no inciso XXII, ao enunciar que “é 

garantido o direito de propriedade”. 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, cit., p. 91. 
172

 TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de liberdade no Estado patrimonial e no Estado fiscal. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1991, p. 109. 
173

 Liam Murphy e Thomas Nagel possuem posição diametralmente oposta. Segundo os autores, o próprio 

sistema tributário cria a propriedade privada. Esta só teria existência após a tributação, pelo que a instituição 

de mecanismos tributários de redistribuição de renda não poderia ser entendida como uma retirada de 

patrimônio dos mais ricos, senão como uma outorga menor de propriedade a estes pelo sistema tributário. A 

ideia não se compatibiliza com a Constituição Federal brasileira e pode conduzir a interpretações que 

terminam por amesquinhar este direito fundamental que é a propriedade privada. Assim, as considerações dos 

autores só fazem algum sentido no âmbito de uma política moral, como, aliás, acabam por reconhecer. O 

pensamento dos autores sobre a questão pode ser resumido na seguinte passagem: “We have to think of 

property as what is created by the tax system. Property rights are the rights people have in the resources they 

are entitled to control after taxes, not before. This doesn’t mean we can’t speak of taking money by taxation 

from the rich to give to the poor, for example. But what that means is not that we are taking form some 

people what is alredy theirs, but rather that the tax system is assigning to them less that counts s theirs than 

they would have under a less redistributive system that left the rich with more Money under their private 

control, that is, with more that is theirs” (MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. The myth of ownership: taxes 

and justice. New York: Oxford University, 2002, p. 175). 
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Do mesmo modo, o art. 170, II, considera a propriedade privada como um dos 

princípios retores da ordem econômica. O direito à propriedade é efetivamente prescrito 

pela Constituição Federal como um autêntico princípio. Em um primeiro momento (prima 

facie), dentro de uma teoria baseada em um suporte fático amplo, protege de modo 

ilimitado a propriedade, recuando, todavia, quando contraposto a outros princípios que 

também albergam direitos fundamentais que podem vir a ser confrontados.  

Esse recuo é, aliás, previsto de modo literal pela Constituição, que tanto no art. 

5º, XXIII, quanto no art. 170, III, determina que a propriedade deve atender a sua função 

social. 

As normas tributárias extrafiscais têm neste cenário largo campo de atuação. 

Como será apresentado em seu devido tempo
174

, a Constituição Federal traz uma série de 

regras que outorgam competência ao Estado para instituir normas tributárias extrafiscais 

com o objetivo de estimular que os contribuintes se conduzam de modo a dar cumprimento 

à função social de sua propriedade. Para oferecer um exemplo, basta a leitura do art. 153, § 

4º, da CF; este determina que o ITR seja progressivo, “de forma a desestimular a 

manutenção de propriedades improdutivas”. 

Apesar de voltadas a estimular os contribuintes a darem cumprimento à função 

social da propriedade, as normas tributárias de modo algum podem desnaturar a própria 

propriedade. Após a tributação, o contribuinte continua a ter parcela relevante de sua 

propriedade, sob pena de flagrante configuração de confisco. É nesse sentido que têm de 

ser entendidas as previsões constitucionais que propugnam pela função social da 

propriedade. 

 

 

4.6.4 LIVRE CONCORRÊNCIA 

 

O princípio da livre concorrência pode funcionar como justificativa e como 

limite na edição de normas tributárias extrafiscais, sendo importante que estas duas 

funções sejam diferenciadas. 

Para o correto entendimento da questão, é preciso estabelecer que o princípio 

da livre concorrência guarda a peculiaridade de estar voltado à proteção do mercado e não 
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 Cf. a seção 8.3.2. 
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dos concorrentes, como se poderia imaginar em uma primeira aproximação
175

. Prova desta 

arraigada ideia de instrumentalidade do princípio da livre concorrência pode ser constatada 

pela leitura do art. 88, §§ 5º e 6º, da Lei nº 12.529/11
176

. Depois de proibir atos de 

concentração que impliquem eliminação da concorrência em parcela substancial do 

mercado (§ 5º), a lei permite que estes, mesmo sendo ofensivos à concorrência em um 

sentido mais direto, sejam autorizados caso (i) sejam repassados aos consumidores parte 

relevante dos benefícios decorrentes da concentração e (ii) alternativa ou cumulativamente, 

haja (ii.a) aumento da produtividade ou competitividade; (ii.b) melhora na qualidade dos 

bens ou serviços; e (iii.c) incremento de eficiência e desenvolvimento tecnológico ou 

econômico. 

Como resume PAULA A. FORGIONI
177

, “no Brasil, a tutela da concorrência não 

é, portanto, um fim em si mesma e poderá ser afastada quando o escopo maior perseguido 

pelo sistema assim o exigir”.  

A partir destes comentários, já é possível afirmar que o princípio da livre 

concorrência, em uma primeira consideração, impede que o Estado interfira negativamente 

sobre a concorrência (neutralidade concorrencial do Estado), não podendo, prima facie, 

tratar concorrentes de forma diferenciada, o que se estende para a utilização de normas 

tributárias (neutralidade tributária). 

Nesse caso, estando a norma tributária atrelada a finalidades fiscais, os 

concorrentes deverão ser tratados de modo igualitário, segundo os critérios de 

discriminação prescritos pelo próprio texto constitucional. São os chamados critérios gerais 

de discriminação entre os contribuintes
178

. 

Apesar disso, se houver fundamento que justifique o trato diferenciado 

mediante o emprego de normas tributárias extrafiscais, a regra da neutralidade tributária 

(aplicável nas normas tributárias fiscais) cede espaço ao princípio da livre concorrência. 
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 Cf. DUTOIT, Bernard. O direito da concorrência desleal e a relação de concorrência; dupla indissociável? 

Uma perspectiva comparativa. Revista dos tribunais. 1995, v. 717, p. 7-18 (16) e FORGIONI, Paula A. Os 

fundamentos do antitruste. 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 190-191. 
176

 Art. 88 (...) § 5º. Serão proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação da concorrência em 

parte substancial de mercado relevante, que possam criar ou reforçar uma posição dominante ou que possam 

resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços, ressalvado o disposto no § 6º deste artigo.  

§ 6º Os atos a que se refere o § 5º deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os 

limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos: I - cumulada ou alternativamente: a) 

aumentar a produtividade ou a competitividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) propiciar 

a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e II - sejam repassados aos consumidores parte 

relevante dos benefícios decorrentes”.  
177

 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste, cit., p. 193. 
178

 Cf. a seção 5.4.2.1. 
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Este sim deverá ser sopesado com os demais princípios utilizados para a fundamentação da 

norma extrafiscal
179

. 

De acordo com estas premissas, o princípio da livre concorrência não pode ser 

confundido como uma norma que apenas impõe um tratamento igualitário entre os 

concorrentes. Caracterizado desta forma, o princípio da livre concorrência passaria a 

guardar identidade com o princípio da igualdade, o que não faz qualquer sentido. Para que 

ocorra o que se nomeia de ofensa própria ao princípio da livre concorrência é preciso que a 

diferença de tratamento seja de tão alto grau, que gere, ou seja capaz de gerar, uma 

restrição ao  exercício de atividade econômica, produzindo danos ao princípio da livre 

iniciativa e, em última análise, ao mercado e a sociedade como um todo. 

É por essa razão que a simples constatação de regimes tributários diferenciados 

entre contribuintes concorrentes de um mesmo mercado relevante não é, por si só, prova de 

ofensa à livre concorrência. Este tratamento diferenciado, todavia, tem de ser justificado, 

caso contrário terá de respeitar a regra da neutralidade tributária, nos termos já 

desenvolvidos. Se estiver ancorado em fundamento previsto pelo texto constitucional, 

caberá um juízo de sopesamento entre os princípios, nos termos da regra da 

proporcionalidade. 

Em conclusão, como limite, o princípio da livre concorrência se apresenta de 

modo diverso em vista da função a ser exercida pelas normas tributárias. Impõe um dever 

de neutralidade tributária ao Estado no caso de utilização de normas tributárias fiscais, 

quando os contribuintes terão de ser tratados de modo igual, segundo os critérios gerais já 

previstos pela Constituição Federal. No emprego das normas tributárias extrafiscais, não há 

que se falar em neutralidade, mas no próprio princípio da livre concorrência que deverá ser 

levado em consideração para fins de sopesamento com os demais princípios subjacentes à 

utilização extrafiscal da norma tributária. 
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 “É preciso ficar claro que o princípio da livre concorrência, sendo um instrumento para consecução dos 

fins últimos da ordem econômica, garante, inicialmente, um tratamento dos concorrentes em igualdade de 

condições, impondo que um tratamento por meio de critérios-gerais de igualdade (neutralidade tributária). 

Essa aproximação inicial, no entanto, pode e deve ser afastada – não havendo mais que se falar em 

igualdade de condições (e, portanto, em qualquer tipo de neutralidade), quando outros valores, também 

consagrados pelo texto constitucional, são contrapostos de modo a legitimar a discriminação pretendida. 

Neste caso, não haverá mais que se falar em neutralidade, já que ínsita uma postura aberta e fundamentada 

de discriminação e tratamento diferenciado, entrando em cena, no entanto, o próprio princípio da livre 

concorrência em sua acepção própria e completa, tomado como instrumento de preservação do mercado 

(que é, na expressão do art. 219 da Constituição, patrimônio nacional) de modo a garantir que a ordem 

econômica logre seu fim: assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

fundando-se, para isso, na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa”. (BOMFIM, Diego. 

Reconsiderações sobre a neutralidade tributária, cit., p. 32-33). 
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Superada esta questão, vale ressaltar que o princípio da livre concorrência, 

além de se apresentar como vetor negativo ao emprego das normas tributárias extrafiscais, 

pode, em tese, justificar positivamente a edição destas
180

. 

Apesar de possível, a justificação de normas tributárias extrafiscais em prol de 

fortalecimento do princípio da livre concorrência enfrenta importantes limites. Primeiro, a 

norma tributária não pode se transformar em sanção pela prática de condutas 

anticoncorrenciais pelos contribuintes. Distúrbios concorrenciais endógenos (produzidos 

no âmbito do próprio mercado) não podem ser corrigidos mediante o emprego de normas 

tributárias, cabendo esta reação aos Órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência. Depois, a própria imposição de generalidade da tributação reduz em 

muito o campo de atuação das normas tributárias como instrumento de promoção da 

concorrência.  

Apesar disso, normas tributárias extrafiscais de exoneração podem, por 

exemplo, ser pensadas com a finalidade de, reduzindo a carga tributária incidente sobre 

determinado setor concentrado da economia, estimular a entrada de novos agentes, gerando 

competitividade. Nada impede, contudo, que esta prática, por outro lado, gere ainda mais 

fortalecimento dos agentes econômicos já instalados, indo de encontro ao fomento da livre 

concorrência. 

Diante desse cenário, apesar de possível, o manejo de normas tributárias 

fundadas na preservação da livre concorrência se depara com uma série de restrições, pelo 

que se reconhece que o princípio ostenta muito maior importância como limite negativo ao 

emprego de normas tributárias extrafiscais. 

 

 

4.6.5 DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Este fundamento da ordem econômica pode ser utilizado para adoção de 

normas tributárias extrafiscais em sentido lato. As chamadas normas tributárias de 

simplificação do sistema tributário podem ser utilizadas neste cenário de modo a permitir 
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 Nesse sentido se manifesta Gerd Rothmann, para quem “os impostos devem ajudar a frear e, na medida 

do possível, eliminar tendências enfraquecedoras da concorrência e, ainda, ajudar a fomentar todas as 

tendências que aumentam a concorrência”. (ROTHMANN, Gerd Willi. Tributação, sonegação e livre 

concorrência. In: FERRAZ, Roberto. (coord.) Princípios e limites da tributação 2: os princípios da Ordem 

Econômica e a tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 331-371 (342). 
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que o consumidor, sabedor da carga tributária incidente sobre os produtos que consome, 

venha a ser um agente mais atuante no mercado. 

Recentemente, a Lei nº 12.741/12 passou a exigir a indicação de “informação 

do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e 

municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda”. Esse 

papel da norma tributária se compatibiliza com o disposto no art. 150, § 5º, da CF, quando 

indica que “a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos 

acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”. 

Nesse sentido, conhecedor da carga tributária, ainda que aproximada, incidente 

sobre o produto adquirido, o consumidor pode exercer um papel mais influente sobre as 

forças de mercado, o que não deixa de ser um reflexo da norma tributária extrafiscal. 

 

 

4.6.6 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

 

A Constituição Federal reserva um considerável espaço para tratar das questões 

vinculadas ao meio ambiente, chegando a prescrever, em seu art. 225, que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

No mesmo dispositivo, o texto constitucional elenca as atribuições impostas ao 

Estado para que seja assegurada a efetividade do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado
181

. Algumas dessas atribuições podem ser alcançadas pelo 

instrumental tributário, desde que o regime tributário permita. 

Parece confirmar essa premissa o disposto no art. 170, VI, da CF, quando 

indica que a ordem econômica para a consecução de sua finalidade (assegurar a todos 
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 Segundo o art. 225, § 1º, da CF, estas atribuições são as seguintes: (i) preservar e restaurar os processos 

ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (ii) preservar a diversidade e 

a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 

material genético; (iii) definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (iv) exigir, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (v) controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente; (vi) promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; (vii) proteger a fauna e a flora, vedadas, na 

forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade.  
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existência digna) terá de observar como fundamento a “defesa do meio ambiente”, sendo, 

para tanto, permitido o “tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. 

Neste ponto, vale mencionar a classificação que a doutrina faz quanto à 

existência de tributos ambientais impróprios (ou em sentido amplo) e tributos ambientais 

próprios (em sentido estrito)
182

. O critério de discrímen, todavia, não se sustenta, perdendo 

em operacionalidade. Em verdade, não existem tributos ambientais, do mesmo modo que 

não existem tributos redutores de desigualdades regionais ou tributos concorrenciais. 

O que o ordenamento jurídico permite é que a defesa do meio ambiente seja 

tomada como um fundamento relevante para fins da instituição de normas tributárias 

extrafiscais, estimulando ou desestimulando condutas. Todavia, ainda que se reconheça tal 

possibilidade, é preciso pontuar uma série de limitações que o regime tributário impõe, o 

que reduz a amplitude da criação de tributos orientados à proteção do meio ambiente.  

A primeira questão a ser levantada refere-se à impossibilidade de que os 

tributos sejam utilizados como instrumento de punição de ilícitos
183

. Esse ponto é 

especialmente relevante porque, quando se fala em tributação orientada à promoção do 

meio ambiente, há quase sempre uma associação à ideia de utilização da tributação como 

instrumento de correção de externalidades negativas, expressão emprestada da economia 

que, objetivamente, pode ser tomada como efeitos colaterais negativos gerados para 

terceiros que não participaram da relação que a gerou. Um exemplo típico de externalidade 

negativa é justamente a poluição gerada pela fabricação de determinado produto vendido 

no mercado. Pode haver ganhos para o produtor e para o consumidor (os chamados 

excedentes), mas haverá prejuízo para o restante das pessoas que serão obrigadas a 

conviver com um meio ambiente poluído.   

Logo, a ideia de correção de externalidades por meio dos tributos tangencia a 

utilização de tributos como instrumento de punição de ilícitos, devendo ser utilizada com 

muita cautela. A própria indicação largamente realizada pela doutrina de que o chamado 

princípio do poluidor pagador advém da redação do art. 225, § 3º, da CF
184

, impede que 

este seja utilizado como fundamento para a instituição de normas tributárias extrafiscais. 
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 Nesse sentido, Cf. HERRERA MOLINA, Pedro M. Derecho tributario ambiental: la introducción del 

interés ambiental en el ordenamiento tributário. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 55-63. 
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 Cf. a seção 7.3.1.2. 
184

 Eis a redação do art. 225, § 3º: “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 

da obrigação de reparar os danos causados”. 
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Basta a leitura do dispositivo para que reste evidente que o chamado princípio do poluidor 

pagador está vinculado à punição de um infrator, tarefa que não se coaduna com o regime 

dos tributos.  

Coisa diferente é a instituição de normas tributárias extrafiscais que tenham o 

escopo de desestimular a prática de atividade que, mesmo considerada poluidora, é tomada 

como lícita pelo ordenamento, apesar de indesejada. Por isso mesmo é que se diz que o 

Estado tem autorização para intervir sobre o domínio econômico de modo a desestimular 

facetas da operacionalização da atividade econômica, quando entraria em cena a figura do 

princípio do protetor-recebedor
185

.   

Como exemplo de norma tributária extrafiscal que poderia ser levada a cabo 

para fins de promoção da defesa do meio ambiente basta pensar numa regra tributária que 

permita um regime de depreciação acelerada de bens do ativo que consumam volumes 

menores de energia ou de bens vinculados à produção de energia alternativa e a concessão 

de isenção de IPVA para veículos movidos a matrizes energéticas renováveis. Além disso, 

nada, do ponto de vista jurídico, impede a previsão de alíquotas diferenciadas (maiores) 

para impostos incidentes sobre a comercialização de produtos poluentes, desde que, por 

óbvio, o regime constitucional do tributo permita a implantação de alíquotas seletivas. 

Outro ponto importante capaz de gerar uma redução significativa da força da 

tributação como instrumento de promoção ambiental é a proibição constitucional à 

vinculação das receitas dos impostos (ainda que nesse caso não haja a instituição de 

normas tributárias extrafiscais, a destinação do produto arrecadado poderia se mostrar 

como elemento relevante no fim de promoção do meio ambiente). Além das exceções 

constitucionalmente previstas, as receitas dos impostos têm de servir para custear serviços 

públicos genéricos, estando proibida, nos termos do art. 167, IV, da CF, “a vinculação de 

receita de impostos a órgão, fundo ou despesa”. Neste ponto, parte da doutrina chega a 

sugerir a ponderação de princípios como um modo de afastar a proibição da não 

vinculação das receitas dos impostos, tendo em vista que a proteção do meio ambiente teria 

de ser privilegiada. 

O raciocínio não procede justamente porque a norma extraída a partir do art. 

167, IV, da CF não é um princípio, mas um regra que impõe consequências definitivas e, 

como tal, não pode ser sopesada em face de qualquer outro princípio constitucional. Aqui, 
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 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação ambiental: por uma remodelação ecológica dos tributos. 

Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação da UFC. Fortaleza, v. 32, jul. Dez. 2012, p. 101-115 (102). 
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parece que a doutrina incorre no erro do sincretismo metodológico na classificação das 

normas jurídicas, gerando perplexidades interpretativas como esta
186

.  

Por fim, é preciso lembrar que, ante as limitações presentes nos instrumentos 

tributários, o ente público poderá prever outros mecanismos de indução. Esta, inclusive, 

parece ser a postura adotada por alguns Estados-membros da federação no estabelecimento 

do chamado ICMS – Ecológico, que, apesar do nome, configura um instrumento 

financeiro, e não tributário, de estímulo à proteção do meio ambiente
187

. A partir da leitura 

das legislações estaduais que já implantaram o mecanismo
188

, fica claro que o chamado 

ICMS – Ecológico é, na verdade, um instrumento de vinculação de repasse da receita 

arrecadada com o imposto estadual para determinados fins, neste caso, ligados à proteção 

do meio ambiente, nos termos do que dispõe o art. 158 da CF, que, em síntese, determina 

que dos 25% da arrecadação do ICMS que cabem aos Municípios, até um quarto deste 

valor poderá ser creditado de acordo com o que dispuser lei estadual (ou, no caso dos 

Territórios, lei federal). 

Trata-se, portanto, de autorização constitucional que fortalece a autonomia dos 

Estados-membros para o exercício de suas próprias políticas de distribuição dos recursos 

arrecadados entre os Municípios, quando se abre espaço para que os repasses sejam 

vinculados à adoção de determinadas práticas ambientais pelos diversos Municípios. 

 

 

4.6.7 BUSCA DO PLENO EMPREGO 

 

A busca do pleno emprego é fundamento da ordem econômica nitidamente 

programático. A ordem econômica, portanto, além de fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre-iniciativa, deve observar como um de seus fundamentos a busca pelo 

pleno emprego como elemento importante para assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social. 
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 Sobre a classificação das normas jurídicas, cf. a seção 5.2.2.2. 
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 Para uma abordagem ampla da questão, cf. SCAFF, Fernando Facury; e TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. 

Tributação e Políticas Públicas: o ICMS Ecológico. In: BRAGA, Rodrigo; et al. (Org.). Amazônia: os 
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Estado da federação a adotar esta prática financeira de estímulo à proteção do meio ambiente. Cf. a Lei 

Estadual nº 9.491/90 e a Lei Complementar Estadual nº 59/91. 
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O conceito de “pleno emprego” é econômico e passível de diversas 

interpretações, a partir de diversos referenciais teóricos distintos. Apesar disso, de um 

ponto de vista econômico, como pontua ANITA KON, o conceito de pleno emprego  

“tem como base uma situação em que não existe nenhuma forma de desperdício, 

seja do capital ou do trabalho... significa a utilização da capacidade máxima de 

produção de uma sociedade e, evidentemente, deve ser utilizada para elevar a 

qualidade de vida da população”
 189

. 

Esse parece ser o fim prescrito pela Constituição Federal, e não a mera 

empregabilidade de toda a população ativa. É preciso lembrar que a ordem econômica está 

fundada na valorização do trabalho humano, e nesse sentido tem de ser interpretado o 

dispositivo que determina a busca do pleno emprego. 

Do ponto de vista tributário, normas que estimulem a criação de novos postos 

de trabalho, bem como incentivem o desenvolvimento de empresas que detenham em sua 

atividade econômica a característica da utilização intensiva de mão de obra, podem ser 

citadas, como prevê, inclusive, o art. 195, § 9º, da CF
190

. O estímulo à inovação e à 

melhoria das condições de trabalho poderia ser inserido nesse contexto. 

Do mesmo modo, normas tributárias que prescrevam tratamentos diferenciados 

para a tributação dos lucros das empresas distribuídos aos seus empregados podem buscar 

fundamento neste fim, tendo em vista a qualificação da busca pelo pleno emprego como 

algo desassociado da mera empregabilidade, passando a ser pensado como um instrumento 

de melhoria do bem-estar da população.   

 

 

4.6.8 TRATAMENTO FAVORECIDO PARA AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

O tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob 

as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País, também é prescrito como 

um dos fundamentos da ordem econômica desenhada pela Constituição Federal.  

A definição de tratamento favorecido é conferida pelo próprio texto 

constitucional, quando prescreve, em seu art. 179 o seguinte:  

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 

microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
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 KON, Anita. Pleno emprego no Brasil: interpretando os conceitos e indicadores. Revista Economia e 

Tecnologia. Curitiba, v. 8, n° 2, abr./ jun. 2012, p. 5-22 (7-8). 
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 Sobre a questão, cf. a seção 8.7.1.1. 
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tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de 

suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela 

eliminação ou redução destas por meio de lei. 

Nos mesmos moldes, a partir da edição da EC nº 42/03, restou estabelecido 

como matéria reservada à lei complementar a “definição de tratamento diferenciado e 

favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 

especiais ou simplificados...”, prevendo, ainda, a possibilidade de criação de regime único 

de arrecadação de impostos e contribuições de todos os entes da federação
191

.  

Sobre a questão, é importante pontuar que a Constituição Federal, em seu art. 

179, outorga competência para que todos os entes da federação instituam normas de 

fomento à pequena empresa, incluindo diferenciações tributárias visando à simplificação, 

bem como à própria redução da carga tributária. Trata-se de uma clara outorga de 

competência para que sejam manejadas normas tributárias extrafiscais, havendo aqui por 

parte do texto constitucional uma exigência: as empresas de pequeno porte devem ser 

fomentadas. 

Por fim, é preciso destacar que a criação dessas normas tributárias extrafiscais 

não pode trazer mais complexidade do que o regime normal de tributação, nem muito 

menos gerar, em qualquer hipótese, incremento da carga tributária. Se assim for, haverá 

quebra do fundamento de validade para a instituição da norma, que terá de ser considerada 

inconstitucional. 

 

 

4.7 TÉCNICAS TRIBUTÁRIAS PARA O ALCANCE DA EXTRAFISCALIDADE 

 

A existência de qualquer norma tributária extrafiscal está atrelada a um 

tratamento diferenciado dos contribuintes. Agrava-se a imposição tributária quando a 

finalidade é de desestímulo, e abranda-se, por outro lado, quando a finalidade é de 

estímulo
192

. O contribuinte sempre encontra um referencial para fins de comparação e 

tomada de decisão. Aqui, relembre-se, a ideia pressuposta baseia-se na premissa de que os 

contribuintes são racionais e reagem a incentivos (e desestímulos)
193

. 
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 Cf. o art. 146, III, “d” e seu parágrafo único, do texto constitucional. O regime único de arrecadação 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, cit., p. 205-209. 
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 99 

Enveredar por uma enunciação objetiva de todas as técnicas possíveis de ser 

eleitas para a criação destes estímulos e desestímulos é tarefa de improvável realização 

ante a engenhosidade do legislador. Basta lembrar as muitas estratégias utilizadas por 

diversos estados da Federação para a concessão de incentivos e benefícios fiscais sem a 

aprovação do CONFAZ, a fim de que se tenha uma noção da multiplicidade de 

instrumentos postos à disposição do legislador na criação de normas tributárias de 

abrandamento da carga tributária
194

. A própria Constituição Federal, em seus arts. 150, § 

6º, 151, I e 155, § 2º, X, “g”, considera a existência de “subsídios”, “isenções”, “reduções 

de bases de cálculo”, “concessões de créditos presumidos”, “anistias” e “remissões”, 

“incentivos fiscais” e “benefícios fiscais”, no que a doutrina e a legislação 

infraconstitucional complementam “diferimentos”, “fixação de alíquota zero”, 

“diferimentos com desconto na antecipação do pagamento”, entre outros. 

As exonerações em sentido amplo podem ser manejadas como instrumentos de 

alcance de uma tributação extrafiscal ou de uma tributação fiscal (v.g., concessão de 

isenção no âmbito do IR para fins de delimitação da matéria tributável). Nesse último caso, 

as isenções funcionam como instrumentos à disposição do legislador para fins de correta 

delimitação do fato (ou da amplitude do fato) que pretende tributar, quando fala-se em 

isenção técnica
195

. Aqui, não há qualquer finalidade externa à própria tributação na norma 

de isenção, o que não impede que esta seja avaliada. Qualquer delimitação empreendida 

por via da concessão de isenções que não seja justificada de acordo com as regras e 

princípios constitucionais deve ser encarada como uma espécie de privilégio, 

absolutamente rejeitados em um Estado republicano como o Brasil. 

Do lado dos agravamentos, há o aumento de tributos já existentes, bem como a 

criação de novos tributos, tudo com o intuito de desestimular a realização de determinados 

fatos pelos contribuintes. Neste ponto, vale mencionar que o tributo não pode, por si só, 

proibir, ainda que indiretamente, a realização de qualquer conduta, devendo ater-se no 

campo do desestímulo. Tributos proibitivos são vedados pelo ordenamento jurídico pátrio, 

notadamente porque estes não podem funcionar como subterfúgios de normas regulatórias. 

Ou a conduta é lícita e realizável pelo contribuinte (ainda que possa ser desestimulada), 
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sendo por isso passível de tributação, ou se trata de atividade ilícita que deve ser proibida 

por meio de lei
196

. 

Ainda que se reconheça a importância da diferenciação entre estes 

instrumentos em determinados contextos
197

, nos limites desta tese, não interessa trabalhar 

com uma classificação destes, tomando-os apenas em dois grandes blocos dentro de uma 

classificação ampla de estratégias de agravamento ou de incentivo, realizando-se algumas 

ponderações específicas acerca dos limites que o legislador tem quando maneja o critério 

quantitativo da regra-matriz de incidência tributária (alíquota e base de cálculo). 

 

 

4.7.1 TÉCNICAS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA 

 

A alíquota aplicada sobre a base de cálculo conjuga o critério quantitativo da 

regra-matriz de incidência tributária
198

, sendo, por isso mesmo, de fundamental 

importância quando se trata da utilização de normas tributárias extrafiscais. Prova disso é 

que a própria Constituição prevê que os impostos regulatórios poderão ter suas alíquotas 

modificadas por ato do Poder Executivo
199

.  

O que interessa neste momento é entender as diversas técnicas à disposição do 

legislador para fins de fixação das alíquotas dos tributos. Isso será importante quando se 

passar para a análise dos limites que o texto constitucional impõe à utilização destas 

técnicas quando da edição de normas tributárias extrafiscais. 

Um primeiro caminho se dá com a fixação de alíquota única para todos os 

contribuintes que realizem determinado fato gerador. Esta forma de fixação conduz a uma 
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tributação proporcional, de modo a graduar o tributo segundo a capacidade econômica de 

cada contribuinte. Uma única alíquota aplicada sobre base diferentes propiciará uma 

graduação proporcional da tributação. 

Uma segunda técnica pode ser empregada através da utilização de alíquotas 

progressivas, estabelecendo alíquotas majoradas em razão do aumento da base de cálculo 

do tributo. Exemplo típico dessa técnica na tessitura normativa brasileira se dá por 

expressa exigência constitucional, com o imposto sobre a renda. A legislação atual prevê 

alíquotas cada vez maiores em razão do aumento da base tributável de cada um dos 

contribuintes, impondo, progressivamente, uma tributação mais gravosa para os 

contribuintes que ostentam maior base tributável
200

. Essa técnica, contudo, não confere 

efetividade ao princípio da capacidade contributiva, funcionando como instrumento de 

redistribuição de renda ou como instrumento de indução comportamental. 

Há ainda a técnica das alíquotas seletivas que, no Brasil, esteve sempre 

associada à essencialidade do produto ou do serviço
201

. 

A técnica da seletividade está autorizada no Brasil apenas quando da 

instituição do IPI e do ICMS, devendo sempre estar atrelada à essencialidade das 

operações tributadas
202

. 

Isto quer dizer que a seletividade, entendida como diferenciação específica e 

pontual da carga tributária incidente sobre operações tributadas, se utilizada, deverá 

sempre buscar fundamento na essencialidade da operação. Tanto assim, que o texto 

constitucional é claro em indicar que o IPI “será seletivo, em função da essencialidade do 

produto” (art. 153, § 3º, I), bem como que o ICMS “poderá ser seletivo, em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços”. 

Da leitura dos dispositivos constitucionais já se percebe que a utilização da 

técnica será obrigatória no caso do IPI e facultativa para o ICMS, notadamente em razão da 
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utilização das expressões “será seletivo” e “poderá ser seletivo”, na prescrição da técnica 

para cada um dos impostos, respectivamente. 

A seletividade, portanto, tem de ser entendida como uma outorga de 

competência constitucional para que o legislador, em determinados casos, empregue 

alíquotas pontuais, selecionando (por isso, fala-se em seletividade) os produtos que julgar 

essenciais.  

 

 

4.7.2 TÉCNICAS DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 

 

A base de cálculo dos tributos tem de refletir o critério material da hipótese de 

incidência prescrita pela norma tributária. Se assim não fosse, a presença de um sistema 

rígido de direitos e garantias dos contribuintes seria absolutamente inservível, já que o 

legislador ordinário poderia eleger, por exemplo, como base de cálculo do IR a receita 

auferida pela empresa. É por isso que o imposto sobre a renda só pode ter por base de 

cálculo a renda auferida pelo contribuinte, e nada mais
203

. 

No que se refere à fixação da base de cálculo, o legislador ordinário encontra 

este limite lógico, não podendo abandoná-lo sob nenhuma justificativa. A mudança 

drástica da base de cálculo de um determinado tributo pode descaracterizá-lo. No exemplo 

acima ofertado, não se trataria de um imposto sobre a renda, mas de um imposto sobre a 

receita. 

É nesse sentido que PAULO DE BARROS CARVALHO
204

 sustenta que a base de 

cálculo tem três funções: a) medir as proporções reais do fato; b) compor a específica 

determinação da dívida; e c) confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material 

do tributo. 

Por isso mesmo, as normas tributárias extrafiscais só podem manejar alterações 

na base de cálculo dos tributos de modo a não desnaturar o critério material da hipótese de 

incidência do tributo. Caso o critério material seja infirmado pela base de cálculo, o tributo 

será inconstitucional, independentemente da alegação de finalidades extrafiscais.  

As normas tributárias extrafiscais só podem gerar reduções de base de cálculo 

dos tributos, no que podem funcionar como potente estratégia de criação de normas 
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Limonad, 1998, p. 60-67. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, cit., p. 400 e ss. 



 103 

tributárias de estímulo para a consecução de determinadas atividades, não se prestando, 

todavia, para estabelecer incrementos à base de cálculo que, como já visto, devem guardar 

coerência com o critério material subjacente ao tributo instituído. 
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TERCEIRA PARTE – LIMITES CONSTITUCIONAIS À 
EXTRAFISCALIDADE 

 

 

 

CAPÍTULO V – DAS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER 

DE TRIBUTAR 

 

5.1 SUBMISSÃO DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS EXTRAFISCAIS ÀS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS 

AO PODER DE TRIBUTAR 

 

Não há dúvidas sobre o importante papel que a tributação exerceu e exerce na 

vida em sociedade. A tributação pode ser encarada como um dos instrumentos mais 

destacados de demonstração do poder estatal, havendo preocupação constante com os seus 

limites; com a conformação de suas limitações
205

.  

No Brasil, estas limitações foram alçadas ao plano constitucional, razão pela 

qual este deve ser o ponto de partida do intérprete. Como lembra GERALDO ATALIBA
206

, “o 

direito constitucional cuida precipuamente de limitar o poder tributário e condicionar seu 

exercício”.  

O objetivo deste capítulo é justamente investigar de que forma as chamadas 

limitações constitucionais ao poder de tributar
207

 atuam diante do emprego de normas 

tributárias extrafiscais.  

É que, mesmo diante da existência de fundamentos válidos ao emprego da 

extrafiscalidade no ordenamento jurídico pátrio, ainda assim as limitações constitucionais 

ao poder de tributar devem atuar, dando feição à competência tributária dos entes 

subnacionais. Aqui, mais importante do que as finalidades a serem alcançadas pela 

tributação será verificar em que extensão o instrumento escolhido, no caso as normas 
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 A doutrina brasileira é tradicionalmente voltada para a apresentação destes limites, merecendo destaque a 

obra seminal de Aliomar Baleeiro. Cf. BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de 

tributar. 2ª ed., Rio de Janeiro: 1960, passim. 
206
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competência tributária, via limitação do poder tributário. 
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tributárias extrafiscais, possuem fundamento de validade constitucional para funcionar 

como instrumentos de consecução daquelas mesmas finalidades. 

As normas tributárias extrafiscais, pelo fato de direta ou indiretamente atuarem 

em torno de uma relação jurídica tributária, devem se submeter ao regime jurídico 

tributário, sob pena de a extrafiscalidade servir de argumento de sustentação para rupturas 

graves com os direitos e garantias fundamentais dos contribuintes. 

Estas normas, por estarem voltadas à intervenção (por indução) do Estado 

sobre o domínio econômico, não deixam de ser tributárias para ser econômicas (no sentido 

de se sujeitarem apenas aos ditames do direito econômico), como aliás parte da doutrina já 

defendeu
208

. Sujeitam-se sim aos limites impostos pelo direito econômico, inclusive no que 

se refere à necessidade de existência de competência para regular este tipo de matéria (a 

chamada competência regulatória), mas não deixam de, conformadas como normas 

tributárias, estar submetidas a todas as importantes e extensas limitações ao poder de 

tributar. 

Em verdade, ainda que não se possa falar em uma segmentação rígida dos 

ramos do direito, quando se reconhece a necessidade de interpretação do ordenamento 

como um corpo único, não se pode esquecer que o próprio direito positivo exige que, em 

certa medida, esta segmentação seja empreendida. Prova disso é que a Constituição Federal 

distribui a competência legislativa entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por 

meio da indicação de ramos do direito
209

. Por isso se reconhece que há competência 

concorrente entre os entes subnacionais para legislar sobre “direito tributário”, enquanto 

há competência privativa da União para legislar sobre “direito econômico”. 

O intérprete, portanto, ainda que a tarefa em algumas situações não seja fácil, 

precisa encontrar elementos seguros de identificação e associação das normas jurídicas aos 

ramos a que estas pertencem, de modo a submetê-las ao regime próprio prescrito pelo 

direito positivo. A partir daí, aquela norma passa a ser reconhecida como integrante de um 

conjunto de normas que estão direta ou indiretamente associadas a um núcleo aglutinante 

que, no caso do direito tributário, é efetivamente o tributo
210

, tomado como relação 

obrigacional que liga o contribuinte ao Estado
211

. Havendo essa associação, a norma passa 
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a ser tratada como norma tributária, devendo sujeitar-se às regras e princípios 

informadores daquele ramo do direito. 

Por essa razão, normas jurídicas que tratem da instituição, exoneração, 

arrecadação e fiscalização de tributos devem ser reconhecidas como tributárias, ainda que 

estejam voltadas à regulação de comportamentos outros desvinculados da atividade de 

arrecadação. Em sendo normas tributárias, estarão sujeitas a limites rígidos, gerando, 

muitas vezes, a necessidade de reconhecimento de que são instrumentos ineficientes ao 

alcance da finalidade pretendida pelo Estado. 

O legislador, é sempre salutar a lembrança, pode intervir no e sobre o domínio 

econômico de diversas formas. Optando por manejar o instrumental tributário, todavia, terá 

de respeitar seus limites endógenos, não sendo possível falar-se na existência de um regime 

jurídico próprio para as normas extrafiscais que, por serem tributárias, se sujeitaram ao 

regime tributário
212

. 

Pensar diferente é descaracterizar por completo a Constituição Federal, 

especificamente na parte em que, de maneira minudente, prevê a necessidade de uma série 

de critérios e limites ao exercício da competência tributária pelos entes públicos. Não faria 

sentido algum que a pretexto de intervir sobre o domínio econômico, coubesse ao poder 

público a não submissão a estes limites. Seria, em linguagem popular, dar com uma mão e 

retirar com a outra. 

Nesse contexto, é preciso lembrar que a intervenção do Estado sobre o domínio 

econômico e social abrange um campo larguíssimo, o que poderia atrair todo tipo de 

justificativa para o afastamento do limites constitucionais tributários, sob o pretexto de se 

estar a manejar uma tributação extrafiscal. A ordem econômico-social prevista pelo texto 

constitucional, que serve de fundamento para uma atuação positiva (promocional) do ente 

público, foi construída sob valores amplos e, muitas vezes, colidentes. Afirmar pelo 

afastamento, simples e puro, do regime jurídico constitucional tributário em virtude da 

existência de fundamento na ordem econômica para tanto constitui, segundo será 

demonstrado, interpretação equivocada.    
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 Luís Eduardo Schoueri, apesar de sustentar em diversas passagens a impossibilidade de ruptura da 
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atender as necessidades coletivas...” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e 
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Apesar de correta, a passagem merece algumas considerações. Ainda que 

tenham de respeitar o regime jurídico tributário, as normas extrafiscais precisam ser 

interpretados de acordo com sua finalidade, quando, notadamente as limitações 

constitucionais ao poder de tributar prescritas pela Constituição Federal mediante 

princípios jurídicos, poderão passar por um processo de ponderação em virtude da 

finalidade, também constitucional, pretendida pela tributação diferenciada. 

 Nos termos do que ficou assentado desde as primeiras linhas desta tese, 

quando a tributação é utilizada como instrumento de consecução de fins alheios à 

distribuição igualitária da carga tributária entre os contribuintes, é imperioso que o 

intérprete apure a finalidade que provocou um deslocamento da função fiscal da tributação, 

submetendo a norma ao exame de proporcionalidade, exame esse que não se compatibiliza 

com as normas tributárias que têm finalidades fiscais
213

.  

Por esse motivo, o presente texto parte de uma diferenciação das normas entre 

regras e princípios para analisar os parâmetros de conformação da extrafiscalidade com o 

texto constitucional, mantendo-se o respeito ao regime jurídico tributário. 

 

 

5.2 ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

É corrente a afirmação no Brasil de que as normas jurídicas podem ser 

classificadas em dois grandes grupos, tomando-se como critério de distinção seu modo 

final de aplicação. Há os princípios, de um lado, e as regras, de outro.  

Apesar disso, também muito repetida é a afirmação de que seria impossível a 

separação criteriosa, no texto constitucional, daqueles dispositivos normativos que 

indicariam a presença de uma regra ou de um princípio, pois tudo dependeria do caso 

concreto. 

O grande entrave é que o dito “caso concreto” nunca é analisado, destruindo a 

razão de ser da distinção ou, o que talvez seja pior, recai-se em uma interpretação 

absolutamente casuística. Este texto encara ambas as atitudes como uma fuga do problema.  

É verdade que as normas, sejam elas princípios ou regras, só se apresentam 

após o processo de interpretação dos textos normativos. É verdade também que as 

condições fáticas e jurídicas do caso concreto influenciarão a interpretação do direito 

posto. Isso, no entanto, não impede que o intérprete, tendo contato com os textos 
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normativos, não possa segregar para fins de descrição interpretativa das normas aquelas 

que podem ser entendidas como regras ou como princípios. Se não houver esta 

possibilidade, repita-se, a distinção deve ser encarada como um potente e perigoso 

instrumento de retórica subjetivamente considerada na aplicação do direito. A distinção 

não serviria como ferramenta científica de descrição do objeto, nem como instrumento de 

construção de uma argumentação consistente para fundamentação de decisões. 

A classificação entre regras e princípios deve ser encarada como um autêntico 

instrumento de interpretação do direito posto, ainda que se reconheça que a partir de um 

mesmo dispositivo normativo é possível a construção de diversas normas jurídicas, dentre 

as quais princípios e também regras
214

.  

Por isso, propõe-se uma divisão entre regras e princípios constitucionais que 

conformam a competência tributária, segregando-os para fins de análise da 

extrafiscalidade. Nesse ponto, é importante esclarecer que a identificação, a partir de um 

determinado dispositivo constitucional, de uma regra, não exclui de maneira automática 

que outra interpretação seja realizada de modo a inferir daquela redação um princípio 

constitucional. Não é nesse sentido que o raciocínio é apresentado.  

Ao revés, propõe-se que, a partir da leitura da Constituição Federal, sejam 

identificados princípios e regras constitucionais que, justamente por conta disso, possuem 

aplicabilidade diversa, inclusive quando a tributação é funcionalmente identificada com a 

extrafiscalidade, sem que haja a indicação de que um dado dispositivo é exclusivamente 

introdutor de uma regra ou de um princípio. Por outro lado, reconhece-se que, a partir de 

determinados dispositivos, podem ser extraídas regras e princípios específicos para fins de 

descrição do ordenamento jurídico.  

Para tanto, apenas repisa-se que a correta interpretação do ordenamento 

jurídico impõe que determinadas normas – interpretadas e, por isso, alocadas na categoria 

de regras – sejam aplicadas à medida que estejam presentes os fatos narrados em sua 

hipótese normativa. Nesses casos, cautelosamente pinçados pelo legislador, não resta 

espaço para ponderações ou reavaliações subjetivas ou valorativas por parte do intérprete. 

Até como um pressuposto de manutenção de segurança jurídica e manutenção do próprio 

Estado de direito, o legislador indica que nestas situações deverá prevalecer − ainda que 

em situações-limites − a aplicação da regra no caso concreto. 
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Essa assertiva de modo algum afasta a necessidade de interpretação. Para que 

se possa falar em regra, é preciso, antes, que o intérprete tenha tido contato com o 

dispositivo normativo correlato e, mediante interpretação, tenha extraído daí uma regra. 

Feito isso, não haverá possibilidade de ponderação ou afastamento, sob pena de translação 

indevida das funções exercidas entre os Poderes Legislativo e Judiciário.   

 

 

5.2.1 ADOTANDO UM CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS 

 

O objetivo desta seção é apresentar alguns modelos de classificação das 

normas já propostos pela doutrina, de modo a reunir um instrumental teórico necessário à 

correta interpretação das limitações constitucionais ao poder de tributar. Trata-se, portanto, 

de adotar um modelo classificatório dentro de uma escolha, por assim dizer, interessada, já 

que modulada como uma das ferramentas de descrição interpretativa do ordenamento 

jurídico.  

Para tanto, parte-se de uma primeira proposta de segregação entre regras e 

princípios baseada no grau de imprecisão semântica dos textos normativos que, por sua 

vez, está normalmente atrelado a outros dois critérios vinculados ao grau de importância da 

norma dentro do ordenamento e ao grau de generalidade e abstração. Fala-se em três 

critérios porque a doutrina que trabalha com essa classificação não faz, de maneira 

rigorosa, a eleição de um critério para fins classificatórios, optando por trabalhar com uma 

separação fluida das normas
215

. Aqui, os princípios são tomados como normas com alta 

imprecisão semântica, vasta generalidade e abstração, assumindo um papel mais 

importante do que as regras, servindo, ainda, como guia ou parâmetro de interpretação de 

todas as demais normas do ordenamento
216

. Trata-se, então, de uma distinção fraca das 
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normas, tendo em vista que os princípios e a regras ostentam as mesmas características, 

diferenciando-se apenas com relação à intensidade destas. 

Esse modelo sofre críticas, notadamente pela apresentação de regras com 

hipóteses normativas com alto grau de imprecisão semântica e princípios com 

características reversas (o que demonstraria a impropriedade da classificação)
217

 ou pela 

demonstração de incoerência interna da doutrina que adota esta classificação, haja vista a 

indicação de determinadas normas como princípios que não se enquadravam como normas 

sem um necessário grau de abstração e generalidade
218

. 

Esta tese não toma a referida classificação como inconsistente, mas como 

menos funcional. As críticas lançadas parecem circulares e partem de um pressuposto 

teórico externo à própria classificação. Na primeira crítica, ao fixar a existência de “regras” 

que ostentam algo grau de imprecisão semântica, parte-se de um critério externo para a 

indicação de que o exemplo alberga uma regra, no que um defensor da classificação 

criticada poderia responder: ali não se trata de uma regra com alto grau de abstração, mas 

de um princípio. A segunda crítica parece incorrer no mesmo vício. Toma pressupostos 

externos à classificação sugerida para criticá-la. Diante da ressalva formulada de que 

“princípios” são apontados sem a necessária presença de um alto grau de abstração e 

generalidade, o mesmo defensor da classificação poderia mais uma vez responder: ali se 

trata de princípio e não de regra, não em virtude da alta abstração e generalidade, mas 

em vista do grau de importância da norma
219

.  

Neste ponto, parece estar com a razão VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA
220

 quando 

sustenta que “há diferentes formas coerentes de se proceder a essa distinção”.  

Esta linha de entendimento encontrou, durante muitos anos, larga aceitação na 

doutrina e também na jurisprudência nacional, só vindo a encontrar resistência nos últimos 

anos, com a guinada conceitual outorgada à matéria com os estudos pioneiros de RONALD 

DWORKIN
221

 e, posteriormente, desenvolvidos por ROBERT ALEXY
222

. Este novo modelo, 

corretamente compreendido, pode servir de potente instrumento teórico de investigação 
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das relações entre as normas jurídicas, sugerindo técnicas de resolução de conflitos entre 

princípios, cercando, ainda, o repertório de argumentos (jurídicos) que podem ser 

utilizados para fins de fundamentação da decisão. 

O novo critério de discriminação eleito para diferenciar as regras dos princípios 

muda radicalmente, ressaltando-se o modo final de aplicação para tornar irrelevante, neste 

caso, a importância de dada norma a fim de caracterizá-la como um princípio ou uma 

regra. O que vale aqui é a forma de aplicação das normas.  

Diante do novo critério de classificação, nada obsta que existam regras mais 

importantes do que princípios ou mesmo que direitos fundamentais sejam prescritos por 

meio de regras.  

No caso das regras, o legislador prefere outorgar segurança a determinadas 

consequências definitivas, assumindo o risco de deixar de fora ou incluir situações que não 

se enquadram na finalidade da norma. É por essa razão que FREDERICK SCHAUER
223

 trata 

do caráter subótimo das regras, prevendo a existência de regras sobreinclusivas e regras 

subinclusivas em vista de sua justificação. Conforme será mais adiante demonstrado, 

adota-se nesta tese a conclusão de que mesmo nestas hipóteses, deverão prevalecer as 

consequências definitivas das regras nos moldes de um modelo entrincheirado de 

aplicação destas espécies normativas
224

. 

As regras, então, são aquelas espécies de normas que vinculam consequências 

definitivas caso realizadas as condutas descritas na sua hipótese normativa. Modaliza-se o 

comportamento humano mediante a indicação no antecedente normativo de uma conduta 

obrigatória, permitida ou proibida. Realizada a conduta, deve-ser a consequência 

normativamente prevista, sem a possibilidade de flexibilizações ou sopesamentos. Em 

sendo uma regra válida (o que impõe ao Judiciário aplicador da norma verificar sua 

compatibilidade com o fundamento de validade constitucional), a regra deverá ser 

aplicada. Caso contrário, não. Justamente desta linha de raciocínio é que se fala que as 

regras são aplicadas no modo tudo-ou-nada (all-or-nothing)
225

. 
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Os princípios, diversamente, devem ser entendidos como mandamentos de 

otimização. Isto é, são vistos como normas que prescrevem que algo seja feito na maior 

medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. Neste caso, as 

consequências prescritas pelos princípios não encerram algo definitivo, devendo ser 

encaradas como consequências prima facie
226

.  

Essa abordagem despreza como característica relevante o grau de importância 

das normas, sustentando-se no modo final de aplicação das espécies normativas: regras 

tomadas como normas que impõem consequências definitivas e princípios encarados como 

normas que impõem consequências que, num primeiro momento, são apenas prima facie, 

ainda que, após o processo de ponderação, possa ser identificada a consequência definitiva 

de um dado princípio ante um caso concreto
227

. 

Isso se dá desta forma porque os princípios, para serem aplicados na maior 

medida possível, dependem das situações fáticas e jurídicas (existência potencial de outros 

princípios colidentes) apresentadas no caso concreto
228

. Os conflitos entre regras têm de 

ser resolvidos no plano da validade, pela utilização de critérios previstos pelo próprio 

ordenamento (critérios de resolução de antinomias) e com a expulsão de uma das regras do 

sistema ou com a identificação de uma regra de exceção
229

. Já as colisões entre princípios 

são dirimidas no plano da eficácia, pela técnica do sopesamento em que, em vista das 

peculiaridades de cada caso, resolve-se pela aplicação do princípio que ostentou uma maior 

dimensão de peso.  
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 A distinção é didaticamente explicitada por Robert Alexy quando afirma que “o ponto decisivo na 

distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na 

maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por 

conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus 

variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades 

fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos 

princípios e regras colidentes. Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se 

uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, 

portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível” (ALEXY, Robert. Teoria 

dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 90-91). 
227

 Por essa razão, não parece de todo acertado indicar que as regras se aplicam via subsunção e os princípios 

via sopesamento, nos termos do que propõe Virgílio Afonso da Silva (Direitos fundamentais, cit., p. 46). Os 

princípios também são aplicados via subsunção. A diferença é que estes passam antes por um processo de 

sopesamento. Analisado o caso concreto e consideradas as condições fáticas e jurídicas deste, elege-se, por 

meio de uma relação de precedência, o princípio que deve ser aplicado ao caso concreto que, diante da 

situação fática do caso concreto, aplica-se, então, por subsunção. 
228

 Cf. SILVA, Virgílio Afonso. Direitos fundamentais, cit., p. 46. 
229

 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, cit., p. 43. 
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5.2.1.1 ENFRENTAMENTO ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS 

 

Explicitadas as diferentes formas de resolução das colisões entre princípios 

(sopesamento com resolução no âmbito da eficácia) e do conflito entre regras (utilização 

de critérios para extinção de antinomias com resolução no âmbito da validade), é chegado 

o momento de empreender uma proposta de identificação de elementos objetivos que 

permitam ao intérprete a construção de soluções nos casos em que o conflito é formado 

entre um princípio e uma regra, quando se opta, para situá-lo individualmente, por nomeá-

lo de enfrentamento entre princípios e regras. 

A tarefa não é simples. VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA
230

 chega a afirmar que 

“esse é talvez o ponto mais complexo e menos explorado da teoria dos princípios”.  

Aqui, é de se reconhecer que a utilização da teoria dos princípios como 

instrumento de interpretação das normas jurídicas só se mostra útil se enfrentada, 

coerentemente, essa questão fundamental.  

O ponto de partida será a exposição dos diferentes enlaces identificáveis entre 

princípios e regras, introduzindo o critério hierárquico como nota determinante das 

relações. Nesse caso, podem ser elencadas três relações com consequências totalmente 

distintas: (i) enfrentamento entre regras de superior hierarquia e princípios de inferior 

hierarquia; (ii) enfrentamento entre regras e princípios de mesma hierarquia; e (iii) 

enfrentamento entre regras de inferior hierarquia e princípios de superior hierarquia. 

Como será demonstrado, os problemas mais latentes se mostram efetivos 

apenas na última hipótese apresentada. 

No primeiro caso, as regras de superior hierarquia devem prevalecer sobre os 

princípios de inferior hierarquia, superando-se facilmente o enfrentamento normativo. É 

que neste caso, uma norma superior está a determinar uma prescrição definitiva, não 

cabendo tergiversações acerca de sua imediata aplicação. Aqui, tomando um exemplo no 

ordenamento jurídico brasileiro, a existência de um princípio previsto numa lei ordinária 

não pode servir de argumento para que uma dada regra constitucional seja afastada, sob 

pena de ofensa à própria racionalidade ínsita ao escalonamento normativo e às regras de 

alteração constitucional. 

Na segunda hipótese apresentada, mais uma vez as regras deverão prevalecer 

diante do enfrentamento. Aqui, ainda que as duas normas estejam alocadas no mesmo grau 
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 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais, cit., p. 51. 
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hierárquico, é fundamental entender que uma delas (a regra) guarda uma consequência 

definitiva, enquanto a outra (o princípio) será sempre uma norma que impõe uma 

consequência prima facie, havendo, então, por imposição do próprio ordenamento jurídico, 

prevalência de consequências que, por serem consideradas de maior relevância, foram 

prescritas sem a possibilidade de sopesamentos posteriores
231

. 

Por fim, tem-se a hipótese em que o enfretamento normativo se dá entre regras 

de inferior hierarquia e princípios de superior hierarquia. Nestes casos, surgem as maiores 

dificuldades para o intérprete. 

Neste ponto, o primeiro passo é isolar os casos em que a regra de inferior 

hierarquia, em decorrência do princípio de superior hierarquia conflitante, pode ser 

afastada em vista de uma possível inconstitucionalidade. Apresentadas estas 

circunstâncias, o julgador poderá, caso se convença da alegada inconstitucionalidade, 

afastar a regra, voltando a trabalhar no plano da validade normativa. A regra aqui deixará 

de ser aplicada por ter sido considerada, ante o princípio contraposto, incompatível com o 

ordenamento posto. 

Essa situação, como lembra VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA
232

, nem sempre se 

mostra desta maneira, havendo casos em que se estará efetivamente diante de um 

enfrentamento entre uma regra de inferior hierarquia e um princípio de superior hierarquia, 

sem que seja possível ao julgador encarar, para todos os casos, a inconstitucionalidade da 

regra. Nestes casos, somos pela interpretação de que as regras – casos sejam consideradas 

válidas (e, portanto, não sendo passíveis de ser declaradas inconstitucionais) devem ser 

aplicadas, em vista da prescrição de suas consequências ser definitiva.  

Claro que o aplicador da norma sempre poderá trabalhar na requalificação 

fática da conduta que teria sido praticada e que geraria a consequência normativa. Essa 

atividade, no entanto, encontra limites rígidos, não sendo permitido ao legislador 

transmudar a ocorrência de fatos efetivamente ocorridos em virtude de princípios 

constitucionais porventura alegáveis
233

. Essa prática, em verdade – seja através da 
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 Nesse sentido também é o pensamento de Humberto Ávila que, no entanto, ressalva a possibilidade de, 

tendo em vista uma “razão extraordinária”, pode haver afastamento da regra. Cf. ÁVILA, Humberto. Sistema 

constitucional tributário, cit., p. 109. 
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 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais, cit., p. 51-56. 
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 Não convence, assim, o argumento de que, nestes casos, princípios sobrepostos às regras é que seriam 

sopesados. Primeiro porque, neste caso, ainda que se argumente pela existência de sopesamento entre 

princípios, é a regra que termina sendo, em última análise, afastada, sob o argumento de que um pretenso 

princípio que lhe daria fundamento foi sopesado. Segundo porque nem sempre uma regra está fundamentada 

em um princípio, havendo inúmeros casos em que uma regra se fundamenta em outra regra (até mesmo em 

uma regra constitucional). 
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superabilidade das regras proposta por HUMBERTO ÁVILA ou da requalificação fática 

sugerida por VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA –, nada mais parece do que duas formas brandas 

de justificar afrontas ao Estado de Direito. As regras determinam consequências 

definitivas, não havendo válvulas de escape que possam ser criadas pelo intérprete, a não 

ser aquelas já prescritas pelo ordenamento. 

Sobre a questão, como já foi brevemente abordado, não se pode negar o caráter 

subótimo das regras. Como adverte FREDERICK SCHAUER, as regras são editadas em vista 

de uma generalização prescritiva e, justamente devido a isso, podem prescrever em seu 

antecedente determinadas características que não se compatibilizam com sua justificação 

(regras sobreinclusivas) ou deixar de prever características em seu antecedente que se 

compatibilizariam com sua justificação (regras subinclusivas)
234

. 

O autor oferece exemplo bastante conhecido para explicar essas categorias. 

Parte de uma regra hipotética segundo a qual é proibida a entrada de cães em restaurantes. 

Uma regra como esta estaria justificada por uma questão higiênica e de conforto aos 

frequentadores dos restaurantes. A partir daí, o autor indaga se a regra poderia ser 

interpretada no sentido de proibir que um cego acompanhado de seu cão-guia pudesse 

entrar no restaurante, demonstrando que a regra, generalizante que é, abrangeu em seu 

antecedente mais situações do que sua justificação comporta, já que um cego com seu cão-

guia, bem treinado e limpo, não causaria transtorno algum aos demais clientes do 

restaurante, muito menos algum problema sanitário. A regra nesse caso seria 

sobreincludente. Do mesmo modo, indaga se a regra (que proíbe a entrada de cães em 

restaurantes) poderia ser interpretada de modo a proibir a entrada de ursos. Apesar de 

compatível com a justificação da regra, a proibição de ursos no recinto não foi prescrita 

pela regra, caracterizando-a como subinclusiva
235

. 

Diante de situações como estas em que a regra a ser aplicada é sobreinclusiva 

ou subinclusiva (situações chamadas de experiências recalcitrantes por SCHAUER), qual 

deve ser o modelo de tomada de decisão? Supera-se a regra ou defende-se sua aplicação, 

ainda que para situações não abrangidas por sua justificação? 

A rigor, a escolha sobre estes modelos de decisão não depende de uma opção 

arbitrária ou teórica do intérprete
236

, mas dos níveis de exigência do próprio direito 
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 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules, cit., p. 31-34. 
235

 Ibidem, p. 24 e ss. 
236

 Nesse sentido, Cf. PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade tributária e os atos de formação, 

administração, reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 294. 
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positivo
237

. O modelo de interpretação das normas jurídicas depende do nível de 

conformação prescrito pelo legislador, que pode se utilizar de tipos abertos, conceitos 

indeterminados ou cláusulas gerais, como é comum no direito privado, ou de conceitos 

determinados, como se exige no direito tributário. No primeiro caso, a margem de atuação 

do intérprete é muito maior do que no segundo. 

Quando o legislador opta por prescrever uma conduta por meio de uma regra, 

empregando, por exemplo, conceitos determinados, ele assume o risco de deixar de fora ou 

incluir determinadas situações vinculadas ou não com sua justificação, não cabendo ao juiz 

incluir ou excluir estas situações da abrangência da regra, sob pena de invasão da 

competência legislativa. A prescrição da conduta baseada em uma regra é apenas um dos 

muitos modelos que poderiam ter sido adotados pelo legislador
238

. Feita a escolha do 

legislador pelo emprego de uma regra no âmbito do direito tributário brasileiro, é preciso 

reconhecer que suas consequências são definitivas e não podem ser superadas, a não ser, 

claro, pela existência de cláusulas de exceção nas próprias regras ou pela declaração de 

inconstitucionalidade destas. 

 

 

5.3 EXTRAFISCALIDADE E AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR 

PRESCRITAS POR REGRAS 

 

5.3.1 LEGALIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Dentro da classificação das normas entre regras e princípios adotada, é de se 

reconhecer, a partir da leitura do art. 150, I, da CF, a existência de uma autêntica regra 

conformadora de uma garantia individual do contribuinte: trata-se da legalidade tributária. 

O texto constitucional assevera que, “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte”, é vedado aos entes detentores de competência tributária “exigir ou aumentar 

tributo sem lei que o estabeleça”.  

A Constituição, portanto, impõe uma consequência definitiva, segundo a qual 

os tributos só podem ser exigidos ou aumentados por lei, não cabendo nenhuma visão 

mitigadora desta conclusão. Em sendo tributo, haverá a necessidade de respeito à 

legalidade tributária, não havendo relevância nas situações fáticas ou jurídicas do caso 

concreto.  
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 Sobre o tema, Cf. BOMFIM, Diego. Tributação e livre concorrência, cit., p. 156-160. 
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 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules, cit., p. 10-11. 
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O legislador constituinte, nesta matéria, não trouxe a legalidade como princípio 

capaz de sofrer ponderações em vista de eventuais colisões com outros princípios 

constitucionais, mas como regra objetiva segundo a qual a tributação só se efetiva na lei. É 

justamente por essa razão que o intérprete, diante da informação de que dado tributo foi 

instituído ou majorado por ato infralegal, excluídas algumas poucas exceções literalmente 

previstas pelo próprio texto constitucional quanto à modificação de alíqutoas, pode, sem 

receio algum, sustentar a inconstitucionalidade da exação, pouco importando para a 

formação de sua convicção quaisquer outros elementos ou informações. 

A legalidade tributária é alçada à condição de corolário do regime democrático 

de representação popular, bem como do chamado “princípio republicano”
239

, já que a 

expropriação da propriedade particular só será possível em virtude de autorização dada 

pelo próprio povo, mediante votação de seus representantes. Trata-se de prestigiar a 

máxima segundo a qual não deve haver tributação sem representação (no taxation without 

representation)
240

. 

A partir do dispositivo constitucional já indicado, pelo menos duas conclusões 

podem ser inicialmente extraídas. A primeira, relacionada com a natureza de garantia 

individual ali prescrita, considerada, em razão do art. 60, § 4º, da Constituição Federal
241

, 

como cláusula pétrea e, por isso, não alterável nem mesmo por emenda constitucional. 

Depois, a existência de uma vedação objetiva e clara acerca da impossibilidade de manejo 

dos tributos sem que lei assim o preveja. 

A legalidade tributária encerra regra objetiva, clara e inafastável de que todos 

os tributos só podem ser criados ou majorados por lei, não havendo espaço para 

considerações acerca de eventuais peculiaridades, excepcionalidades ou urgências para 

seu afastamento. Trata-se, então, de uma norma jurídica, destacada como uma regra, 
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 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, cit., p. 65 e ss. 
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 Não há um marco exato do surgimento da legalidade tributária no curso da história. Sua construção se deu 

de maneira paulatina, havendo exemplos de manifestações no sentido de impedir a tributação sem o 

consentimento de representantes (ainda que representantes de apenas uma diminuta parcela da população) 

nos idos do ano 1179 (UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário, cit., p. 9-

29). Apesar disso, há relativo consenso na doutrina em simbolicamente associar o surgimento da legalidade 

tributária com a edição da Magna Charta na Inglaterra pela pena do rei João Sem Terra que, em seu art. XII, 

assim dispunha: “no scutage or aid shall be imposed on our Kingdom, unless by the common counsel of our 

Kingdom except for ransoming our person, for making our eldest son a knight, and for once marrying our 

eldest daughter, and for these there shall not be levied more than a reasonable aid”. 
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 “Art. 60, § 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma 

federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os 

direitos e garantias individuais”. 
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encerrando consequências definitivas, não passíveis de quaisquer espécies de 

ponderação
242

. 

O reconhecimento de funções extrafiscais em determinados tributos não muda 

em absolutamente nada essa premissa. De modo algum se pode admitir, perante o 

ordenamento jurídico brasileiro, flexibilizações ou mitigações da legalidade tributária sob 

pretextos extrafiscais. Como afirma PAULO AYRES BARRETO
243

, “o princípio da legalidade 

é um dos pilares do nosso ordenamento jurídico”.  

Nessa altura do discurso, é preciso reconhecer que o próprio texto 

constitucional, em vista da propensão que alguns impostos têm para o exercício da função 

extrafiscal
244

, permite que estes tenham suas alíquotas alteradas por ato do Poder 

Executivo, nos termos do art. 153, § 1º, da CF. Isto, no entanto, em nada desautoriza as 

ponderações que foram acima lançadas, já que o dispositivo apenas conforma outorga de 

competência para que o Poder Executivo altere, dentre das condições e limites 

estabelecidos em lei
245

, as alíquotas de determinados impostos. Casos específicos que, nem 

mesmo por emenda constitucional, podem ser ampliados.  

Portanto, é necessário que se reconheça que a legalidade serve como pilar 

fundamental ao Estado de Direito, não podendo ser afastada, ainda que se levante algum 

objetivo extrafiscal, por mais nobre que seja este. 
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 As consequências definitivas impostas pela legalidade em matéria tributária são algo tão caro à 

interpretação do ordenamento jurídico brasileiro que mesmo autores como Humberto Ávila, tendentes a 

aceitar em casos extremos o afastamento de consequências previstas por regras, criam para a legalidade uma 

ressalva, impondo seu respeito em grau máximo. Segundo o autor, “não se podem igualar todos os tipos de 

regra. Embora elas tenham a característica comum de descrever comportamentos obrigatórios, permitidos e 
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no sentido de não poderem ser superadas...” (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica, cit., p. 611-612). 
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 BARRETO, Paulo Ayres. Imposto sobre a renda e preços de transferências, cit., p. 42. 
244

 São os chamados impostos regulatórios: o II, o IE, o IPI e o IOF. Após a promulgação da EC nº 33/01, 

estabeleceu-se novas hipóteses de alterabilidade de alíquotas por ato do Poder Executivo, incluindo-se nesse 
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natural e seus derivados e álcool combustível (CIDE−Combustíveis) e o ICMS monofásico incidente sobre 

operações com combustíveis e lubrificantes definidos em lei complementar. Sobre a questão, cf. a seção 

5.3.1.4. 
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 Trata-se, portanto, de um reconhecimento constitucional de que estes impostos podem, e não 

necessariamente devem, ser empregados como instrumentos extrafiscais, permitindo-se o manejo de suas 

alíquotas – e apenas delas – por atos do Poder Executivo, dentro de limites e condições fixados por lei. Como 

será exposto mais adiante, esta tese demonstrará que o manejo das alíquotas destes impostos através de atos 

do Poder Executivo só pode ocorrer na presença de finalidades extrafiscais. Estes impostos até podem ser 

utilizados na função fiscal, quando, no entanto, terão de ter suas alíquotas fixadas por lei. Cf. as seções 

5.3.1.3 e 8.3.1. 
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Logo se percebe que a legalidade em matéria tributária, nos exatos termos da 

Constituição Federal, determina a utilização da lei como veículo para a instituição ou a 

majoração dos tributos.  

Apesar de fundamental ao trato da matéria, a fixação desta premissa deixa de 

lado importantes questões relacionadas com a legalidade e sua aplicabilidade, 

especialmente com relação às normas tributárias extrafiscais. É que a mera existência 

formal da lei pode não garantir o cumprimento do mandamento constitucional
246

 ao 

surgirem questões relacionadas ao aspecto material da legalidade tributária
247

, notadamente 

quanto (i) aos elementos que devem constar da lei para fins de correta instituição do 

tributo, quando entra em cena a ideia de estrita legalidade tributária; e (ii) ao nível de 

exigência de determinação conceitual destes elementos, quando se fala em tipicidade 

tributária
248

. 

 

 

5.3.1.1 LEGALIDADE, ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E TIPICIDADE 

 

Posta a regra constitucional da legalidade tributária, impondo que os tributos 

sejam instituídos ou majorados apenas por lei, quase que intuitivamente passa-se a um 

segundo estágio de discussão voltado à descoberta dos elementos que devem constar do 

referido instrumento normativo e do grau de determinação conceitual destes.  

Surge neste momento o que a doutrina nomeia de estrita legalidade tributária. 

Em síntese, esta impõe como consequência definitiva que todos os elementos da regra-

matriz de incidência tributária, obrigatoriamente, estejam previstos em lei editada pelo 

Poder Legislativo
249

. 
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 Para que se fique apenas em um exemplo, a referida lei poderia delegar ao Poder Executivo a fixação de 

determinados critérios da regra-matriz de incidência tributária, o que acabaria por fragilizar de modo 
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 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 12ª ed., Rio de Janeiro: 
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248

 A questão ganha importância diante da utilização de normas tributárias extrafiscais porque os campos de 

aplicabilidade da legalidade no direito econômico e no direito tributário são muito diversos, não sendo 

permitido ao intérprete deslocar a flexibilidade legislativa do direito econômico às normas tributárias 

extrafiscais, tendo em vista que estas continuam a se sujeitar ao regime tributário. 
249
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jurídica que vai nascer quando ocorrer esse acontecimento” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito 

tributário, linguagem e método, cit., p. 284). No mesmo sentido, cf. MACHADO, Hugo de Brito. Os 
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Parte-se, para tanto, de uma leitura comparativa entre os dispositivos 

constitucionais que preveem genericamente a regra da legalidade e especificamente a regra 

da legalidade tributária. No primeiro caso, trata-se do dispositivo encartado no art. 5º, II, da 

Constituição Federal, quando dispõe que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, irradiando seus efeitos para todos os 

domínios normativos. Depois, por força do art. 150, I, da CF, há previsão específica para o 

direito tributário no sentido de ser vedado “exigir ou aumentar tributo sem lei que o 

estabeleça”. 

Diante da previsão específica, argumenta-se que a legalidade tributária exige 

mais do que a legalidade genérica
250

. No campo tributário, a Constituição Federal exige 

que a própria lei estabeleça o tributo, advindo daí um dos fundamentos que impedem a 

delegação legislativa em matéria tributária. A própria lei é que deve estabelecer o tributo, 

não havendo, neste aspecto, é importante pontuar, diferenciação alguma com relação à 

finalidade extrafiscal da tributação
251

. 

Cabe ao Poder Legislativo, então, a edição das leis instituidoras dos tributos, 

residindo aqui a ideia de representação popular e de consentimento acerca da tributação, o 

que, por consequência, determina ao Executivo um espaço muito restrito de atuação, 

voltado apenas à regulamentação das leis tributárias editadas
252

. Havendo desajuste entre a 

lei e o regulamento ou, o que é pior, criação de direito novo via regulamento, este tem de 

ser considerado incompatível com o ordenamento jurídico, sendo afastado por 

inconstitucional.  

                                                                                                                                                    
princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988, cit., p. 28; e COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. 
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 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 17ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 134. 
251
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aumentá-lo” (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, cit., p. 275-276). 
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 É preciso pontuar, no entanto, que a jurisprudência do STF se fixou no sentido de permitir que os tributos 

sejam manejados por meio de medidas provisórias, o que termina por fragilizar, sem sombra de dúvidas, a 

regra da legalidade tributária. A jurisprudência do Tribunal, com base no texto originário do art. 62 da CF, 

endossou a possibilidade de que medidas provisórias fossem veículos de introdução de normas tributárias 

(Cf. STF, MC na ADI nº 1.417, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, julgado em 7/3/1996, DJ de 

24/5/1996) e que estas fossem reeditadas sem prazo determinado (Cf. a Súmula nº 651 do Tribunal), fixando 

sua incompetência para análise da presença dos requisitos de relevância e urgência. Após a EC nº 32/01, que 

alterou profundamente o mencionado art. 62 da CF, as medidas provisórias passaram a ser utilizadas de modo 

indiscriminado em matéria tributária, havendo restrição apenas quanto às questões reservadas a lei 

complementar. 
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O texto constitucional, logo em seu art. 2º, é claro quando prevê o princípio da 

tripartição dos poderes, dividindo as funções entre os Poderes da República, evidenciando-

se aí um importante instrumento de autocontrole do Estado
253

.  

Além de tratar de modo expresso do princípio da tripartição dos poderes, a 

Constituição Federal traz outros fundamentos que conduzem à conclusão de que o Poder 

Legislativo é que deve editar leis e que apenas estas podem prever obrigações, 

notadamente obrigações tributárias. Primeiro, trata da prevalência da lei sobre os decretos 

regulamentares, impondo, nos termos do seu art. 84, IV, que “compete privativamente ao 

Presidente da República: (...) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução”. O dispositivo deixa claro que 

cabe ao Poder Executivo apenas regulamentar a lei para fins de sua fiel execução, deixando 

de fora, desse modo, a criação de novas obrigações. Depois, nos termos do seu art. 68, 

prevê regras de proibição de delegação legislativa ao Poder Executivo, o que termina por 

dar sustentação ao entendimento de que apenas os representantes do povo, 

democraticamente eleitos para tanto, podem tratar legislativamente sobre o sistema 

tributário (nos temos do que dispõe o art. 48, I, da CF
254

) e, especificamente, sobre o 

estabelecimento de tributo (art. 150, I, da CF)
255

. 

De acordo com estas premissas, surge uma segunda consequência da legalidade 

tributária, que recebe a alcunha de tipicidade tributária, isto é, a exigência de determinação 

conceitual na própria lei
256

. 

Reforça essa ideia o fato de a Constituição Federal se utilizar de conceitos 

determinados como técnica de repartição da competência tributária, e não de tipos. 

Por uma questão terminológica, o “tipo” ou o “pensamento tipológico” foram 

tratados no Brasil, longamente, como sinônimos de dados fechados e cerrados 
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 Alberto Xavier chama a primeira exigência de “princípio do exclusivismo”, i.e., a exigência de que todos 
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norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001, p. 18-19 e 34-49. 
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(empregando-se a expressão tipos fechados), até a intervenção de MISABEL DE ABREU 

MACHADO DERZI
257

 que, empreendendo profunda pesquisa sobre a origem da expressão, 

assentou que “quanto mais irrenunciável e necessária se torna uma característica, mais 

perto estamos do conceito fechado. Se, ao contrário, as características são renunciáveis e 

graduáveis, falamos de tipo. Esse deve ser o critério distintivo”. 

Diante desse novo pacto semântico, parte da doutrina passou a defender que (i) 

a distribuição da competência impositiva empreendida pela Constituição Federal se deu 

mediante o emprego de tipos
258

, gerando, por consequência, (ii) uma espécie de 

flexibilização da legalidade estrita em matéria tributária
259

, quando notadamente funções 

extrafiscais passam a ser levantadas como justificativas para tanto. 

Nesse sentido parece ser a posição de JOSÉ CASALTA NABAIS, para quem: 

a flexibilidade e operacionalidade requeridas à actuação administrativa pelo 

actual Estado social tem também implicações relativamente ao direito dos 

impostos, mormente face ao princípio da reserva material de lei formal. Com 

efeito, à medida que o sistema fiscal e os impostos se transformaram em 

mecanismos de intervenção indirecta do Estado nos domínios económico e 

social, o princípio da legalidade fiscal não pode continuar agarrado à rigidez 

liberal..., rigidez esta que, embora seja facilmente ultrapassável no domínio do 

direito económico fiscal, é totalmente irrecusável no direito fiscal clássico, 

mesmo quando este seja penetrado pela consideração de objectivos 

extrafiscais
260

.  

Parece mais acertado, todavia, ante a forma de repartição da competência 

impositiva, empreendida pelo texto constitucional, defender a existência de conceitos 

determinados, como forma de sustentação das garantias e direitos individuais do 

contribuinte, a começar pela legalidade tributária, que nada mais é, repita-se, que o 

corolário da ideia de consentimento da sociedade acerca da tributação.  

Nesse sentido, posiciona-se PAULO AYRES BARRETO, quando afirma que  

Ao atribuir competência tributária, fez uso o legislador constituinte de 

expressões sobejamente conhecidas, estudadas pela doutrina, trabalhadas pela 

jurisprudência, com clara delimitação de sentido. Não se repartiu competência 

tributária mediante fixação de tipos. Trilhou-se o caminho dos conceitos 

determinados, em absoluta conformidade com a pretensão de, de um lado, definir 
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as possibilidades de atuação legiferante e, de outro, evitar conflitos de 

competência
261

.   

Neste ponto, não parece haver espaço para interpretações conciliatórias no 

sentido de ser possível o emprego de conceitos indeterminados até um certo grau, como 

propõe HUMBERTO ÁVILA
262

. O emprego de conceitos indeterminados por parte da lei 

tributária desloca a decisão acerca da tributação para as mãos do Poder Executivo, 

afastando-se da imposição de legalidade tributária e, ainda, do princípio republicano.  

Como sustenta JOSÉ ARTUR LIMA GONÇALVES,  

não se pode admitir a existência de norma tributária aberta, de norma tributária 

em branco, pois a função consistente em descrever legislativamente a regra 

matriz de incidência tributária coube, por expressa opção constitucional, única e 

tão somente ao Legislativo, não podendo o Executivo alterar-lhe o produto e 

suprir-lhe as eventuais faltas e omissões
263

. 

Sobre o tema, é importante esclarecer que não há mitigação alguma das 

conclusões até aqui enunciadas quando se está diante do exercício da competência 

tributária por exoneração. A concessão de exonerações tributárias, notadamente ante o 

reconhecimento de que, em verdade, configuram-se gastos tributários, só pode ser 

instituída por lei. Como sustenta JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES
264

, tem “eficácia meramente 

declaratória, e não constitutiva, o ato administrativo que reconheça a existência de certos 

pressupostos de fato a cuja ocorrência a lei condiciona o gozo da isenção”. Se o próprio 

pressuposto de fato não estiver na lei, mas sim no ato administrativo, por delegação da lei, 

forçoso será o reconhecimento da inconstitucionalidade da exoneração prescrita
265

.  

Sustenta este entendimento a própria redação do art. 150, § 6º, da Constituição 

Federal, quando determina que exonerações tributárias de qualquer ordem só podem ser 

                                                 
261

 BARRETO, Paulo Ayres. Tributação dos resultados auferidos no exterior. In: BARRETO, Aires 

Fernandino. Direito tributário contemporâneo: estudos em homenagem a Geraldo Ataliba. São Paulo: 

Malheiros, 2011, p. 561-581 (565). 
262

 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário, cit., p. 378-385. 
263

 GONÇALVES, José Artur Lima. Isonomia na norma tributária. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 39. 
264
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concedidas por lei específica
266

, bem como o art. 97, II, do CTN, que é claro ao 

determinar: “somente a lei pode estabelecer a majoração de tributos, ou sua redução...”.  

Em recente julgamento, o STF entendeu pela impossibilidade de delegação 

legislativa para que o Poder Executivo, por meio de regulamento, disciplinasse a concessão 

de benefícios fiscais de remissão e anistia, indicando de modo muito claro que ao Poder 

Legislativo cabe a fixação de “requisitos objetivos para a concessão do benefício”
267

. 

Pensar diferente é reconhecer o que a Constituição não reconheceu. É, em vista 

de argumentos de praticidade e rapidez, afastar regra constitucional clara, ferindo direitos 

fundamentais dos contribuintes. 

 

 

5.3.1.1.1 SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA EM FACE DA EDIÇÃO DE 

NORMAS TRIBUTÁRIAS EXTRAFISCAIS 

 

Um debate recente acerca da legalidade tributária tem como fulcro o emprego 

das normas tributárias extrafiscais
268

. A necessária agilidade requerida ao Estado para 

editá-las seria um dos motivos essenciais para a defesa de uma flexibilização da legalidade 

em matéria tributária
269

, quando passaria a ser plenamente aceitável o emprego 

indiscriminado nas hipóteses das normas tributárias de tipos, conceitos indeterminados e 

cláusulas gerais
270

.   
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As linhas que se seguem são escritas na tentativa de demonstrar a incorreção 

deste posicionamento, defendendo-se a necessidade do emprego de conceitos determinados 

pela lei quando da instituição ou majoração de tributos. Este entendimento toma a 

legalidade como um mecanismo importante de sustentação das garantias e direitos 

individuais do contribuinte, assimilada como corolário da ideia de consentimento da 

sociedade acerca da tributação, sem que as finalidades extrafiscais das normas tributárias 

possam servir de fundamento para qualquer tipo de flexibilização. 

Um dos argumentos lançados na tentativa de defender uma deslegalização do 

direito tributário baseia-se na ideia de evolução das formas de atuação estatal e o 

rompimento do monopólio da produção normativa por parte do Poder Legislativo. Sua 

construção parte de uma contextualização histórica acerca do papel do Estado que, de 

modo muito geral, deixa de ser visto como mero protetor dos direitos fundamentais de 

primeira geração em uma postura absenteísta própria do período liberal para ser encarado 

como provedor do bem-estar social e direcionador da economia
271

. A partir do 

reconhecimento destas novas funções ao Estado, passa-se a defender a extinção do 

monopólio da produção normativa por parte do Poder Legislativo
272

. 

Depois, argumenta-se que a legislação tributária precisa ser ágil, notadamente 

quanto voltada à busca de finalidades extrafiscais, razão por que deveria possuir alto grau 

de adaptabilidade social, o que não seria possível com o emprego de conceitos 

determinados. O emprego de cláusulas gerais, conceitos indeterminados e tipos pelas 

normas tributárias extrafiscais geraria uma aproximação mais fácil entre a estrutura 

jurídica e as necessidades decorrentes das transformações sociais
273

.  
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O ataque à tipicidade tributária não parece se sustentar
274

. Primeiro, porque a 

manutenção da legalidade tributária, tomada no sentido específico de tipicidade, é 

altamente recomendável em uma economia de mercado
275

. A preservação da segurança 

jurídica via manutenção da legalidade, por certo, gera inegáveis efeitos positivos sobre o 

domínio econômico. Depois, como argutamente lembra HUGO DE BRITO MACHADO
276

, 

“não se pode confundir medidas de política econômica com improvisações”, estas últimas 

marcadas pela nota da agilidade tão requerida pelos defensores de uma flexibilização da 

legalidade tributária.  

Parte-se de uma ideia de ineficiência sistêmica do Poder Legislativo, fundada 

na premissa de que o parlamento não é capaz de acompanhar de modo satisfatório as 

mudanças ocorridas na sociedade, quando, então, transfere-se parte de suas atribuições ao 

Poder Executivo. Trata-se de premissa equivocada que, de um lado, fomenta a tomada de 

decisões sem nenhuma participação popular em gabinetes fechados do chefe do Poder 

Executivo, e de outro, subestima o processo democrático e a capacidade de condução da 

política legislativa pelo Poder competente. 

Sobre a questão, é preciso reconhecer que o emprego de tipos, conceitos 

indeterminados e cláusulas gerais nas hipóteses legais, efetivamente, gera maior liberdade 

para o aplicador da norma jurídica, que poderá, no caso concreto, movimentar-se com 

maior fluidez e, por que não, escolher um melhor caminho do que aquele vislumbrado pelo 

legislador caso tivesse optado por prescrever um conceito determinado. Essa vantagem, no 

entanto, vem acompanhada de um efeito colateral grave que se manifesta pela patente 

geração de insegurança jurídica. Como lembra MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI,  

à proporção que cresce a necessidade de segurança jurídica, fecha-se a tipologia 

em classificação, o tipo, em conceito. É, por exemplo, o que acontece no Direito 
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Civil, relativamente ao campo dos direitos reais, ou no Direito Penal e 

Tributário
277

.  

Não se ignora que o direito positivo permite em alguns momentos e em 

determinados contextos o emprego de conceitos indeterminados e cláusulas gerais. Essa 

postura, inegavelmente, transfere para o aplicador da norma a escolha discricionária (ao 

menos quando do emprego de cláusulas gerais
278

). 

Logo se percebe que toda essa construção, apesar de correta, é inaplicável ao 

direito tributário, notadamente quanto à instituição de tributos. A questão se apresenta 

desta forma por uma expressa imposição do direito positivo, não estando amparada em 

qualquer juízo ideológico. Basta uma rápida comparação dos dispositivos constitucionais 

que tratam da legalidade nas searas do direito tributário e do direito econômico para que se 

percebam os níveis diferenciados de exigência da legalidade. 

O art. 174 da CF, tratando dos limites à intervenção estatal sobre o domínio 

econômico, determina que “o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado”. Por isso, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento não precisam 

ser exercidas, de modo rigoroso, pela lei, mas apenas “na forma da lei”, o que, 

inegavelmente, abre espaço para que a lei prevista pelo texto constitucional empregue 

tipos, conceitos indeterminados ou cláusulas gerais, deslocando a competência para a 

definição precisa das condutas ao aplicador da norma.  

De modo absolutamente diverso, o art. 150, I, da CF prescreve que “sem 

prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. 

Aqui, não há determinação para que o tributo seja estabelecido na forma da lei, mas, de 

modo contrário e imponente, que o tributo seja estabelecido em lei, ante a proibição de 

exigência de tributo “sem lei que o estabeleça”. 

A sustentação da exigência de que todos os elementos necessários à instituição 

do tributo estejam devidamente conceituados na lei não é um opção ideológica do 

intérprete, mas uma decorrência clara da regra constitucional extraída do art. 150, I, da CF. 

Caso o dispositivo constitucional tivesse outra redação, prescrevendo, por exemplo, que os 

tributos poderiam ser instituídos de acordo com a lei ou na forma da lei, não haveria 
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 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo, cit., p. 104. 
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 Sobre a questão, pondera Cristiano Carvalho que “a cláusula geral é técnica que possibilita 

discricionariedade ao aplicador, submetendo a ela toda uma classe de situações” (CARVALHO, Cristiano. 

Teoria da decisão tributária, cit., p. 287). 
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dúvidas acerca da possibilidade de delegação legal para que determinados elementos da 

regra-matriz de incidência tributária fossem complementados por ato do Poder 

Executivo
279

. 

Diversamente, a Constituição Federal exige que a lei estabeleça o tributo, 

advindo daí a necessidade de que todos os elementos da regra-matriz de incidência sejam 

estabelecidos em lei. Depois, em vista da negação explícita realizada pelo texto 

constitucional quanto à inexistência de regulamentos autônomos no direito tributário 

brasileiro, é forçoso o reconhecimento de que os elementos da regra-matriz de incidência 

tributária terão de estar conceitualmente postos de modo integral na lei. 

Sobre o tema, são extremamente lúcidas as considerações feitas por CÉSAR 

GARCÍA NOVOA
280

. Apesar de ancoradas no direito espanhol, são de todo pertinentes com 

relação ao direito positivo brasileiro: 

La intencionalidad frecuentemente manifestada de superar la metodología 

lógico-formal en el acercamiento del Derecho tributario es algo bastante 

generalizado. No obstante, es un empeño que, dijimos, resulta exagerado. No se 

trata, como recuerda Palao Taboada, de abandonar completamente el método 

lógico-formal como expresión del método jurídico estricto, sino de confinarlo en 

el ámbito que es indispensable: el de la interpretación y aplicación de las normas 

tributarias y la conexión del sistema de esta rama del Derecho en conexión con el 

resto del ordenamiento jurídico.  

Da mesma forma, com relação à flexibilização da legalidade em matéria 

tributária ante os anseios extrafiscais da norma tributária, o raciocínio não deve prosperar.  

Esta posição, em verdade, encerra uma defesa, ainda que não proposital, de um 

retorno às antigas razões de Estado como motivo determinante ao afastamento de direitos e 

garantias dos contribuintes, devendo ser, de imediato, rechaçada. 

Diante dos argumentos que foram até aqui alinhavados, o entendimento em 

prol da manutenção do chamado princípio da tipicidade tributária parece ser o mais 

acertado. 
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 Analisando a Constituição espanhola que, no seu art. 31.3 determina que “só poderão ser estabelecidas 

prestações pessoais ou patrimoniais de caráter público de acordo com a Lei”, José Juan Ferreiro Lapatza 
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(LAPATZA, José Juan Ferreio. Direito tributário: teoria geral do tributo. Barueri: Manole/Madrid: Marcial 

Pons, 2007, p. 9). 
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5.3.1.2 LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, INTERPRETAÇÃO E LOGICISMO   

 

A partir deste referencial teórico, podem surgir discussões acerca da forma de 

interpretação das normas tributárias. Os temas são próximos, mas não guardam relação de 

identidade. Uma coisa é discutir o nível de exigência prescrito pela regra constitucional da 

legalidade tributária quanto aos elementos que devem constar obrigatoriamente em lei para 

que um tributo seja regularmente instituído, incluída aí a necessidade de delimitação 

conceitual rigorosa. Outra é, a partir daí, extrair-se uma exigência de interpretação 

silogística da norma tributária. 

A exigência do emprego de conceitos determinados pela norma tributária não 

implica, como consequência automática, que sua aplicação se realize através de uma 

subsunção mecânica em que se nega qualquer participação ao intérprete. Aqueles que 

sustentam este tipo de pensamento cometem o erro grave de confundir formalismo com 

positivismo e de não estabelecer uma correta diferenciação entre a atividade de 

interpretação da normas jurídica e o reconhecimento de que o próprio direito positivo exige 

determinação conceitual rigorosa na regulação de determinadas matérias. 

Mesmo assumindo o caráter criativo da interpretação jurídica, não se pode 

abandonar totalmente a ideia de que esta possui limites no próprio texto interpretado. Daí 

reconhecer-se uma maior força vinculante do texto legal sobre o intérprete quando este é 

mais preciso e menos fluido. Por isso mesmo, ainda que se afaste a necessidade de um 

logicismo interpretativo no tocante à legalidade tributária, deve-se reconhecer a existência 

de limites interpretativos abrangentes acerca dos parâmetros de vinculação da regra da 

legalidade em matéria tributária, notadamente em virtude do emprego de conceitos 

determinados por esta. 

Como lembra KARL ENGISCH
281

, “será sempre questão apenas duma maior ou 

menor vinculação à lei”. Se a Constituição Federal exige, prestigiando a segurança 

jurídica, que em matéria tributária o legislador empregue conceitos fechados e precisos, 

menor espaço haverá para a atividade criativa do intérprete, residindo nisso a correta 

compreensão que se deve extrair da ideia de tipicidade tributária. Para usar uma analogia 

de HANS KELSEN, o quadro sempre será pintado pelo intérprete; no direito tributário, o 

legislador determina quais serão as tintas, o tamanho do quadro e qual a paisagem. Reduz-

se a moldura. 

                                                 
281

 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico, cit., p. 207. 
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O reconhecimento da plurivocidade dos dispositivos normativos, assumindo-se 

a inevitável vagueza e a ambiguidade dos vocábulos empregados
282

, não conduz a uma 

interpretação segundo a qual, na regulação de determinadas matérias, não possa o próprio 

direito positivo impor uma normatização baseada na utilização de conceitos determinados. 

Como defende PAULO AYRES BARRETO
283

, “o sistema normativo não apresenta critérios 

unívocos para o sopesamento entre regras e princípios, no percurso de geração de sentido 

de suas construções normativas”.   

Nestes moldes, reconhece-se que a regra da legalidade em outros ramos do 

direito, como no direito econômico ou no direito civil, se compatibiliza com “tipos 

jurídicos abertos, flexibilização das formas, orientação consequencialista e sensibilidade 

aos conceitos econômicos”
284

, o que, no entanto, de modo algum conduz à repetição deste 

entendimento nos domínios das normas tributárias, mesmo as modalizadas à busca de fins 

extrafiscais. 

A questão se apresenta desta forma por uma imposição do próprio direito 

positivo que, em matéria tributária, como foi exposto, exige rigor na criação da norma 

tributária e, ainda, em sua aplicação. 

Para encerrar, é importante ressaltar que o intérprete não pode se deixar 

conduzir por uma ideia utilitarista de que os fins justificam a transmudação dos meios. As 

normas tributárias, sabidamente, podem ser utilizadas como instrumentos de intervenção 

do Estado sobre o domínio econômico e social, mas não podem, para tanto, sofrer 

mutações de tal natureza que não mais sejam reconhecíveis como normas tributárias. 

Nesse caso, não é o instrumento que deve se moldar à necessidade do Estado, mas, ao 

revés, o Estado que deve reconhecer nas limitações do instrumento a necessidade de buscar 

novos caminhos. Se imprestável ou ineficaz o manejo das normas tributárias, caberá ao 

Estado lançar mão da regulação mediante o emprego de normas diretivas (intervenção por 

direção), desde que, claro, detenha competência para tanto. 
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 Cf. WARAT, Luiz Alberto. O direito e sua linguagem. 2ª ed., Porto alegre: Safe, 1995, p. 76-79. 
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 BARRETO, Paulo Ayres. Elisão tributária, cit., p, 227. 
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 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Tributos, liminares e concorrência. Valor Econômico. São Paulo, 23 

fev. 2006, Legislação e tributos, p. E2. 
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5.3.1.3 LIMITES E CONDIÇÕES PARA A ALTERABILIDADE DAS ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS 

REGULATÓRIOS POR ATO DO PODER EXECUTIVO E A REGRA DA LEGALIDADE 

 

Com relação aos impostos regulatórios, a Constituição Federal traz regra 

específica
285

, permitindo que, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, as 

alíquotas destes sejam alteradas por ato do Poder Executivo
286

. 

Trata-se, em verdade, do reconhecimento por parte do legislador constituinte 

de que estes impostos têm uma propensão a servir de instrumentos de política econômica, 

havendo aí largo campo para a edição de normas tributárias extrafiscais.  

A rigor, não há flexibilização da regra constitucional da legalidade tributária, 

mas mera previsão de competência para que o Poder Executivo altere, dentro de limites 

fixados em lei formal, as alíquotas dos mencionados impostos
287

. Tanto assim que, na 

ausência de lei anterior que fixe os limites e condições a que faz referência o texto 

constitucional, não há possibilidade alguma de correta instituição dos impostos
288

. 

A questão posta apenas nesses termos, no entanto, esclarece pouco o 

dispositivo constitucional, notadamente quanto à fixação do âmbito de vinculação do Poder 

Executivo. Sobre o assunto, a doutrina termina se dividindo entre aqueles que afirmam que 

o ato administrativo de alteração das alíquotas é plenamente vinculado
289

 e aqueles que 

aceitam que este ostenta natureza discricionária
290

. 

Esta tese propõe uma visão diferente, analisando-se a questão em dois 

momentos distintos. Primeiro, é preciso verificar a relação entre o texto constitucional e a 

lei que estabelecerá as condições e os limites para a alterabilidade das alíquotas dos 

impostos regulatórios, não havendo outorga de competência ilimitada por parte do texto 
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 O art. 153, § 1º, assim dispõe: “É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V”. 
286

 Neste ponto, vale mencionar o entendimento do STF quanto à inexistência de exclusividade do Presidente 
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 Segundo Roque Antonio Carrazza, “não se nega que o decreto do Poder Executivo que altera as 

alíquotas dos impostos alfandegários, do IPI e do IOF tem caráter discricionário, pois, ao ser editado, 

precisa levar em conta as circunstâncias de momento”. (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito 

constitucional tributário, cit., p. 330). 



 132 

constitucional, de modo que os limites e as condições referenciados não podem ser 

escolhidos ao bel-prazer do legislador ordinário. 

No que tange aos limites, a lei poderá prever alíquotas máximas e mínimas, 

criando uma zona de atuação para o Poder Executivo. Neste ponto, a lei tributária está 

sujeita a todas as demais limitações constitucionais ao poder de tributar, devendo respeitar 

notadamente a proibição de instituição de tributo com efeito de confisco, sendo-lhe 

absolutamente vedada a instituição de alíquotas máximas que alcancem patamares 

confiscatórios
291

. 

No que se refere às condições, estas terão de guardar relação com a busca de 

finalidades extrafiscais, de modo que seja justificável perante todo o extenso rol de 

garantias constitucionais que as alíquotas de determinados impostos sejam alteradas por 

atos infralegais.  

Pensar diferente é imaginar que a Constituição Federal, primeiro, estabeleceu 

regras rígidas para o exercício da competência tributária, impondo, inclusive, a necessidade 

de que todos os elementos da regra-matriz de incidência tributária estejam previstos em lei 

para, na sequência, desfazer tudo isso de modo a permitir que o Poder Executivo maneje 

como lhe aprouver, até mesmo com fins arrecadatórios, as alíquotas de quatro importantes 

impostos. O raciocínio conduz a uma conclusão contraditória que deve ser afastada. 

De todos os tributos previstos pelo texto constitucional, apenas estes atraíram 

atenção especial do texto constitucional com relação à concomitantemente afastar as regras 

da anterioridade
292

 e permitir a alteração de alíquotas por ato infralegal, conduzindo à 

interpretação de que tal regime flexível só pode estar associado ao alcance de finalidades 

não arrecadatórias.  

No caso dos impostos regulatórios, estes foram moldados como importantes 

instrumentos de intervenção do Estado sobre o domínio econômico, podendo atuar em 

áreas sensíveis relacionadas com a política cambial, financeira, industrial e de comércio 

exterior.  

Por isso mesmo é possível afirmar que, manejados como instrumentos de 

extrafiscalidade, será possível a adoção do regime constitucional mais flexível em que se 

afasta a regra da anterioridade e se permite a fixação de alíquotas pelo Poder Executivo. De 

outra sorte, caso instituídos com a finalidade exclusiva de arrecadação de fundos, não 
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 Cf. a seção 5.3.4. 
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 A rigor, o IPI, diversamente de todos os demais impostos referenciados, está sujeito à regra da 

anterioridade nonagesimal, já que não figura entre as exceções do art. 150, §1º, in fine. 
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haverá inconstitucionalidade, mas as limitações constitucionais do poder de tributar, 

afastadas quando utilizadas como instrumentos extrafiscais, voltam a ser plenamente 

aplicáveis. 

Isso significa que estes impostos podem ser regularmente instituídos sem a 

vinculação a qualquer finalidade extrafiscal, quando, no entanto, terão de respeitar 

integralmente a regra da legalidade. Diga-se, suas alíquotas terão de ser fixadas em lei 

formal
293

. 

Esta parece ser a melhor interpretação empreendida a partir do texto 

constitucional, já que não há nenhuma proibição, explícita ou implícita, quanto ao manejo 

destes impostos em sua função precípua de arrecadação de fundos ao custeio do Estado, 

havendo, por outro lado, fortes argumentos jurídicos que advogam, nesta hipótese, a 

necessidade de que estes passem a se sujeitar, nos mesmos moldes de todos os demais 

tributos, às regras constitucionais da anterioridade e da legalidade. 

É preciso reconhecer que a Constituição Federal determina apenas que as 

condições prescritas pela lei imponham o manejo destes impostos com finalidades 

extrafiscais e que estas sejam, por certo, alcançáveis pela instituição do imposto em 

questão (a medida tem de ser adequada). Não é possível extrair do texto constitucional um 

delineamento exato das condições a serem prescritas pela lei. Aqui, entra em cena um 

segundo momento de análise da questão, voltado ao âmbito possível de conformação do 

ato infralegal pela lei instituidora das mencionadas condições. 

A análise específica da legislação que rege as condições de alterabilidade das 

alíquotas dos impostos regulatórios por ato do Poder Executivo será feita mais adiante
294

. 

Por enquanto, o que precisa ficar claro é que o texto constitucional impõe apenas que estas 

condições prevejam que os impostos regulatórios, quando manejados sem respeito à 

anterioridade e com possibilidade de alteração de alíquotas por ato do Poder Executivo, 

não sirvam meramente como instrumento de arrecadação. A partir daí, o Poder Legislativo 

tem margem de conformação, podendo prever regras específicas que restrinjam a atuação 

do Poder Executivo, como são exemplos algumas das hipóteses previstas pela Lei nº 

3.244/57 com relação ao imposto de importação, ou regras mais amplas como as 

estabelecidas pela Decreto-Lei nº 1.199/71 para o IPI. 
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 Nesse sentido, cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, 

cit., p. 263. 
294
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Adotado o primeiro caminho, será possível afirmar que o ato do Poder 

Executivo de alteração das alíquotas configura-se como plenamente vinculado (às 

prescrições da lei). Caso adotado o segundo modelo, deve ser reconhecida uma margem de 

discricionariedade ao Poder Executivo. 

Assim, a definição acerca da natureza do ato do Poder Executivo (se 

discricionário ou vinculado) não pode se dar de modo apriorístico, dependendo, de modo 

rigoroso, de uma avaliação específica da lei que fixa as condições para a alteração das 

alíquotas dos impostos. 

A despeito disso, é preciso ressaltar que, de um modo ou de outro, o ato do 

Poder Executivo será passível de controle, notadamente em vista de eventual desvio de 

função que, nos termos do que ficou assentado, deve obrigatoriamente ser extrafiscal 

(como impõe a Constituição Federal) e estar em conformidade com as condições que 

venham a ser fixadas em lei, além de respeito aos demais fundamentos constitucionais que 

limitam o emprego das normas tributárias extrafiscais.         

 

 

5.3.1.4 DAS TENTATIVAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DA LEGALIDADE VIA EMENDA CONSTITUCIONAL 

 

Em vista de tudo o que foi exposto, não existem argumentos firmes de 

sustentação de quaisquer espécies de flexibilização da legalidade tributária. Além das 

exceções já previstas pelo texto originário da Constituição Federal, a instituição de todo e 

qualquer tributo, tendo em vista a prescrição direta do texto constitucional, deverá ser 

empreendida por meio de lei, cabendo a esta a indicação precisa de todos os aspectos da 

regra-matriz de incidência tributária, sob pena de flagrante injuridicidade.  

Neste ponto, conclui-se que não existem fundamentos ou finalidades 

extrafiscais, por mais nobres que sejam, capazes de desestabilizar a necessidade de respeito 

à legalidade tributária. 

A questão, no entanto, ganha novas cores quando a flexibilização da legalidade 

tributária é prescrita mediante alteração da Constituição, como se deu com a edição da EC 

nº 33/01. Por meio desta emenda, o texto constitucional passou a prever, em seu art. 177, § 

4º, a possibilidade de instituição por lei de contribuição de intervenção no domínio 

econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus 

derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível (a chamada 

CIDE−Combustíveis), prescrevendo que a alíquota da contribuição poderia ser “reduzida 
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e restabelecida por ato do Poder Executivo”, sem se sujeitar à regra da anterioridade do 

exercício, prevista pelo art. 150, III, “b”, da CF
295

. 

Do mesmo modo, com relação ao ICMS monofásico incidente sobre operações 

com combustíveis e lubrificantes definidos em lei complementar 

(“ICMS−Combustíveis”)
296

, a EC nº 33/01 acrescentou o § 4º ao art. 155 da CF, com 

previsão no sentido de que as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação 

dos Estados-membros e do Distrito Federal, nos moldes do que disciplina o art. 155, § 2º, 

XII, “g”, da CF, o que, na prática, outorga aos convênios interestaduais no âmbito do 

CONFAZ a competência para o estabelecimento das alíquotas do ICMS incidentes sobre 

estas operações
297

. 

Neste último caso, é preciso notar que a previsão das alíquotas em momento 

posterior por parte das legislações estaduais não retira a inconstitucionalidade da medida, 

pois a lei estadual terá de buscar fundamento de validade (inclusive acerca do exato valor 

da alíquota) em ato editado sem nenhuma participação do parlamento
298

. 

A tentativa de flexibilização do regime aplicável para os dois tributos acima 

indicados não se coaduna com o texto constitucional, padecendo a EC nº 33/01 de 

inconstitucionalidade. Trata-se, a bem da verdade, de um claro ataque à regra da legalidade 

tributária que, combinado com o afastamento em ambos os casos da proteção da 

anterioridade do exercício, tem como resultado a outorga a estes dois tributos de regime 

excepcionalíssimo previsto pelo texto constitucional apenas para os impostos regulatórios, 
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reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b”. Para uma análise dessa 

questão, cf. a seção 5.3.3. 
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 Nesse sentido, Cf. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. A EC 33/2001, o ICMS incidente sobre 

combustíveis e os convênios interestaduais. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). O ICMS e a EC 33. São 

Paulo: Dialética, 2002, p. 93-107 (101-103). 
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rol que não pode ser ampliado nem mesmo por emenda constitucional. A se permitir este 

expediente por meio de emendas constitucionais, em pouco tempo, todos os tributos no 

Brasil poderão ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo, 

destruindo-se o Estado de Direito e a ideia de tributação consentida. 

Razões que sustentam esta medida para a agilidade por parte do poder público 

no manejo destes dois tributos, que passariam a servir como instrumentos de 

extrafiscalidade para regulação de um mercado específico, não são hábeis a superar a 

patente e flagrante inconstitucionalidade da alteração constitucional realizada que, 

claramente, maculam um dos direitos fundamentais mais importantes na seara tributária: 

que os tributos sejam todos eles instituídos em lei. 

Como vem sendo repisado desde as primeiras linhas desta tese, finalidades 

extrafiscais não podem servir de sustentáculo para que direitos e garantias dos 

contribuintes sejam afastados, razão pela qual a EC nº 33/01 padece de flagrante vício de 

inconstitucionalidade por ofensa às regras constitucionais da legalidade e da anterioridade 

do exercício.  

 

 

5.3.2 IRRETROATIVIDADE                

 

A regra da irretroatividade tributária prevista pelo texto constitucional impõe 

que as normas tributárias que instituam ou majorem tributos alcancem sempre fatos 

geradores já ocorridos. Impõe, diga-se, que as normas instituidoras de obrigações 

tributárias produzam efeitos jurídicos para condutas que ainda vão acontecer. 

O texto constitucional foi conciso e direto neste ponto, prescrevendo, em seu 

art. 150, III, “a”, a impossibilidade de cobrança de tributos “em relação a fatos geradores 

ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado”. 

Da leitura do dispositivo, logo se percebe que, de acordo com o critério 

classificatório das normas adotado por esta tese, trata-se de uma autêntica regra, impondo 

consequências definitivas. A irretroatividade tributária, como deixa assente PAULO AYRES 

BARRETO
299

, “constitui importante viga mestra do sistema”, não cabendo tergiversações 

acerca de sua aplicação em matéria tributária. Não há que se falar, de forma alguma, em 

flexibilização da irretroatividade tributária diante de uma tributação extrafiscal, ainda que 

as finalidades a ser alcançadas sejam as mais nobres. 
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 BARRETO, Paulo Ayres. Imposto sobre a renda e preços de transferências, cit., p. 46. 
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Diferentemente do que ocorre em outros ordenamentos jurídicos, a 

irretroatividade tributária não pode no Brasil ser sopesada ou mitigada ante a presença de 

princípios previstos no ordenamento, mesmo que com assento constitucional. É que a 

Constituição Federal encarta uma regra de consequência definitiva, baseada em um critério 

objetivo: é uma garantia constitucional de o contribuinte pagar tributos baseados em leis 

que sejam editadas em momento posterior à data da ocorrência do fato gerador. Esse o 

elemento temporal que disciplina a incidência da regra de irretroatividade tributária
300

. 

A correta compreensão da norma, como se percebe, passa pela fixação do que 

se deve entender por “fato gerador”. Como já afirmou PAULO DE BARROS CARVALHO
301

, 

essa expressão é equívoca, já que menciona duas realidades distintas, ora a hipótese legal 

que prevê abstratamente a ocorrência de um fato, atribuindo-lhe consequências jurídicas, 

ora o próprio fato verificável no mundo fenomênico. A fim de contornar essa 

plurivocidade, a doutrina oferece uma série de propostas de notação
302

. Sem entrar na 

discussão acerca da correção de uma ou outra proposta, em homenagem à eleição 

empreendida pelo próprio texto constitucional, manter-se-á o emprego da expressão “fato 

gerador” para nominar a ocorrência do fato in concreto que faz nascer, em decorrência de 

sua previsão legal hipotética, a obrigação tributária. 

Do que já foi dito é possível a construção de uma ideia do que se deve entender 

por fato gerador. A expressão utilizada pelo art. 150, III, “a”, da CF deve ser entendida no 

exato sentido de consumação (ocorrência) de fato capaz de desencadear o nascimento da 

obrigação tributária, nos termos prescritos pela legislação vigente ao tempo que este se 

deu
303

. Por isso a ocorrência do fato gerador se dá de acordo com as exigências prescritas 

pelo próprio ordenamento jurídico, quando (e apenas neste momento) será possível 

considerar-se ocorrido o fato gerador. Salutar nesse sentido é a redação do art. 116 do 

CTN, ao indicar em que momento deve ser considerado ocorrido o fato gerador dos 

                                                 
300

 No Brasil, portanto, a regra da irretroatividade tributária é explícita e foi prescrita diretamente pela 

Constituição Federal, sobrando pouco espaço para o intérprete. É nesse sentido que a ocorrência dos fatos 

geradores deve ser entendida como marco de segregação da vigência temporal possível das leis tributária. 

Nesse sentido e criticando a importação da doutrina alemã que segrega a retroatividade autêntica da 

imprópria para o direito brasileiro, cf. DERZI, Misabel de Abreu Machado. Modificações da jurisprudência 

no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2009, p. 443.  
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, cit., p. 245-248. 
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 Cf. ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 51-76. 
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 Nos mesmos moldes inclusive do que o art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

antiga Lei de Introdução ao Código Civil, prescreve quando define o que se deve entender por ato jurídico 

perfeito: “Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se 

efetuou”. 
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tributos em circunstâncias que opta por nomear de situações de fato e situações de 

direito
304

. 

É nesse sentido que se pode afirmar que atos de mera intenção ou preparatórios 

do fato gerador do tributo não estão protegidos pela regra da irretroatividade tributária. E 

assim o é por uma razão simples: estes não foram tomados como parâmetro pela 

Constituição Federal que, diversamente, optou por eleger a consumação do fato gerador 

como elemento temporal objetivo para indicar a partir de qual data a lei nova poderá viger. 

Essa constatação, todavia, sofre uma flexibilização quando a realização destes 

atos intencionais e preparatórios para a ocorrência do fato gerador houver sido estimulada 

pelo próprio Estado mediante o emprego de normas tributárias extrafiscais, saindo de cena 

a regra da irretroatividade tributária para dar espaço ao princípio da segurança jurídica, 

aplicado segundo a regra da proporcionalidade, entendido este como instrumento de 

verificação de compatibilidade entre os meios e os fins perseguidos pela tributação (nesse 

caso, extrafiscal). 

Diferentemente do que se poderia imaginar, portanto, o emprego da tributação 

extrafiscal pelo Estado, além de não ensejar possibilidade alguma de afastamento da 

irretroatividade, impõe, em vista da função a ser exercida pela tributação, uma proteção 

específica e mais ampla ao contribuinte, notadamente em vista do princípio da segurança 

jurídica. É que, tendo por finalidade a indução comportamental, esta tributação não poderá 

alcançar fatos já realizados (ainda que não sejam propriamente fatos geradores), sob pena 

de desvirtuamento funcional. A tributação extrafiscal neste caso não teria o condão de 

ultrapassar nem mesmo o primeiro critério de verificação da proporcionalidade: a 

adequação.  

Basta ver que a tributação extrafiscal, nesse caso, não pode ser entendida como 

medida adequada à finalidade perseguida (induzir o comportamento econômico do 

contribuinte), pois o comportamento já fora realizado. 

O STF analisou a questão quando instado a se manifestar sobre a possibilidade 

de aplicação imediata de decreto do Poder Executivo que majorou alíquotas II, mesmo para 

as operações iniciadas sob a vigência anterior de alíquota inferior
305

. O Tribunal se ateve às 
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 “Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 

efeitos: I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias 

materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; II - tratando-se de 

situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito 

aplicável”. 
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 STF, RE nº 225.602, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/1998, DJ de 6/4/2001. 
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disposições do art. 150, III, “a”, da CF que, como foi visto, elege como critério para 

aplicação da regra da irretroatividade a data da ocorrência do fato gerador. Como o fato 

gerador do II, por força do art. 19 do CTN, só ocorre com a entrada dos bens no território 

nacional, a cobrança do imposto no novo patamar poderia alcançar as mercadorias em 

trânsito.  

Em que pese a existência deste paradigma, há pelo menos uma manifestação no 

âmbito do STF em sentido contrário. Trata-se de voto do MIN. NELSON JOBIM, quando do 

julgamento do RE nº 183.310
306

. O caso, que ainda hoje se encontra pendente de 

julgamento perante o Pleno do STF, cinge-se à discussão acerca da constitucionalidade do 

art. 1º, I, da Lei nº 7.988, de 28 de dezembro de 1989
307

, que majorou, para o próprio 

exercício de 1989, de 3% para 18% a alíquota do imposto de renda sobre os lucros obtidos 

com específicas operações de exportações incentivadas
308

. Em seu voto, o MIN. JOBIM, 

apesar de defender a Súmula 584 do Tribunal
309

, indicando que concordava com a não 

incidência da regra da irretroatividade tributária no caso, tendo em vista que a lei fora 

publicada em data anterior ao dia 31 de dezembro (data da ocorrência do fato gerador do 

imposto de renda), sustentou a impossibilidade de cobrança do imposto majorado para 

aquele ano com base no caráter extrafiscal da tributação.  

Nos termos do voto, como se tratava de uma tributação extrafiscal que 

objetivava estimular comportamentos dos contribuintes (no caso, estimular a exportação de 

produtos), uma vez obtida a indução, não poderia haver cobrança do imposto em sentido 

diverso, sob pena de quebra do vínculo de confiança entre o Poder Público e os 

contribuintes. 

Esse o raciocínio que reconhece a possibilidade de emprego da regra da 

proporcionalidade para verificação da compatibilidade entre meios e fins perseguidos pela 

tributação extrafiscal. 

Nesse sentido, HUMBERTO ÁVILA chega a defender, com base no princípio da 

segurança jurídica, uma mudança na concepção da retroatividade, afirmando que  
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 Nos termos do consta em Boletim do Supremo Tribunal Federal, Informativo nº 419. Disponível em: 

<www.stf.jus.br>. Acesso em 2/7/2013.  
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 “Art. 1º. A partir do exercício financeiro de 1990, correspondente ao período-base de 1989: I - passará a 

ser 18% (dezoito por cento) a alíquota aplicável ao lucro decorrente de exportações incentivadas, de que 

trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.413, de 10 de fevereiro de 1988”. 
308

 Nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.413, de 10 de fevereiro de 1988: “O lucro decorrente de 

exportações incentivadas será tributado, pelo imposto de renda, à alíquota de 3% (três por cento) no 

exercício financeiro de 1989 e à alíquota de 6% (seis por cento) a partir do exercício financeiro de 1990”. 
309

 Súmula nº 584 do STF: “Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a 

lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração”. 
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a própria concepção de retroatividade deve mudar: retroativa não é a norma que 

alcança fato gerador consumado, mas a norma que alcança disposição 

consumada em razão da hipótese de incidência vigente no momento da sua 

adoção – assim entendida aquela que não mais pode ser revertida por reação do 

contribuinte
310

. 

A questão, no entanto, tem de ser analisada com certa cautela, sob pena de a 

aplicação do princípio da segurança jurídica atrair mais insegurança do que segurança. O 

critério de irreversibilidade da reação do contribuinte como elemento decisivo na definição 

acerca da proibição de retroatividade não pode ser entendido como um elemento objetivo 

de definição da retroatividade da norma tributária.  

A utilização objetiva deste critério pode gerar efeitos curiosos. Basta imaginar 

uma série de situações em que a reação do contribuinte é irreversível e, ainda assim, não 

será possível cogitar-se a não aplicação da norma tributária por eventual ofensa à regra da 

irretroatividade tributária, ou mesmo ao princípio da segurança jurídica. Imagine-se, nessa 

linha, o exemplo de um contribuinte, dedicado à atividade mercantil de revenda de 

mercadorias, que, avaliando a alíquota vigente do ICMS para os produtos de sua operação, 

resolve abastecer em grande quantidade seu estoque. Nessa situação, o contribuinte se 

planejou para realizar as revendas daqueles produtos, cogitando a incidência do ICMS com 

base em determinada alíquota, não sendo possível a reversão de seu ato (já que a compra 

de estoque só se destina à revenda dos produtos). Essa postura, todavia, não lhe garante 

que revendas posteriores (fatos geradores) empreendidas sob uma nova lei, instituidora de 

uma nova alíquota mais gravosa, sejam tributadas com base na lei antiga. 

Nesse caso, a defesa de aplicação da lei anterior gera mais insegurança do que 

segurança jurídica, já que não haverá aplicação uniforme da legislação para inúmeros 

contribuintes espalhados pelo país, resultando, inclusive, num subjetivismo no momento da 

aplicação da legislação pelo Poder Executivo. Imagine-se o número de argumentos que 

poderiam ser utilizados pelos contribuintes para defender a não aplicação da nova lei, todos 

eles baseados na irreversibilidade de seus comportamentos. 

A identificação da legislação tributária aplicável ao caso concreto tem de ser 

empreendida com base em um critério objetivo, não sendo crível que esse critério seja 

adotado caso a caso quando se está diante de uma tributação com anseios fiscais, já que o 

Estado, ainda que possa influenciar os contribuintes na tomada de certas decisões, não 

tinha a finalidade de influenciar seus comportamentos nesse sentido. 
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 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica, cit., p. 446-447. 
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A questão da irreversibilidade do comportamento do contribuinte parece 

aplicável apenas nas hipóteses de tributação extrafiscal, justamente como contraponto de 

mensuração do primeiro teste de compatibilidade com a regra da proporcionalidade: a 

adequação. Provando-se a inadequação da medida extrafiscal (em vista da impossibilidade 

de indução comportamental do contribuinte), não há correta vinculação entre meio e fim, o 

que afasta sua juridicidade. Justamente por não possuir uma finalidade externa, a tributação 

fiscal não passará por este crivo, razão pela qual se submete apenas à aplicação da regra da 

irretroatividade acima explicitada. 

 

 

5.3.3 ANTERIORIDADE 

 

Diante das graves consequências geradas pela tributação, o texto 

constitucional, além de sustar a atuação da lei tributária a fatos ocorridos no passado por 

meio da regra da irretroatividade, trouxe previsão voltada à não tributação de alguns fatos 

futuros à data de publicação da lei tributária
311

. 

Com isso, o texto constitucional, além de impedir a retroatividade da lei 

tributária, previu regras de sustação da vigência
312

 de leis tributárias que instituam ou 

aumentem tributos, permitindo um estado de previsibilidade aos contribuintes. São as três 

regras constitucionais da anterioridade tributária: (i) anterioridade do exercício financeiro; 

(ii) anterioridade nonagesimal e (iii) anterioridade mínima. 

A primeira delas, conhecida como anterioridade do exercício financeiro e 

prevista pelo texto originário da Constituição Federal (art. 150, III, “b”), impõe que a lei 

tributária seja publicada no exercício financeiro anterior àquele em que o tributo passará a 

ser cobrado
313

. Em outras palavras, a Constituição determina que a lei tributária seja 

publicada em um exercício financeiro para que possa ser vigente e produzir seus regulares 

efeitos no exercício financeiro subsequente. 

A regra, no entanto, comporta importantes exceções, algumas delas vinculadas 

ao exercício da função extrafiscal dos tributos. Nos termos do que dispõe a Constituição 

Federal (art. 150, §1º), não precisam se sujeitar à anterioridade do exercício financeiro o 

empréstimo compulsório instituído para atender a despesas extraordinárias decorrentes de 
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 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, cit., p. 215. 
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ano civil. 
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calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, o II, o IE, o IPI e o IOF, bem como o 

IEG e as contribuições sociais de seguridade social (aquelas previstas pelo art. 195 da 

CF)
314

. Além disso, como já foi visto, por força da EC nº 33/01, este rol foi ampliado, para 

alcançar o restabelecimento de alíquotas realizado pelo Pode Executivo no âmbito da 

CIDE-Combustíveis e do ICMS-Combustíveis. 

A segunda regra da anterioridade, nomeada de anterioridade nonagesimal 

porque prevê a necessidade que a lei seja publicada noventa dias antes para que possa 

entrar em vigência, está prevista no art. 195, §6º, da CF, sendo aplicável apenas às 

contribuições sociais de seguridade social. Logo se vê que estas, apesar de não se 

sujeitarem à anterioridade do exercício, se submetem à anterioridade nonagesimal, só 

podendo ser exigidas depois de decorridos noventa dias da data de publicação da lei que as 

tiver instituído ou aumentado. 

A regra da anterioridade do exercício, contudo, não vinha produzindo na práxis 

legislativa brasileira os efeitos almejados de segurança jurídica, tendo em vista que muitas 

leis que instituíam majorações tributárias eram publicadas no último dia do exercício 

financeiro, já entrando em vigência no dia seguinte (primeiro dia do exercício seguinte)
315

. 

Diante deste quadro é que foi promulgada a Emenda Constitucional nº 42/03, instituindo a 

chamada regra da anterioridade mínima, de modo que a lei tributária, além de ser 

promulgada no exercício anterior, só poderá entrar em vigência e produzir seus efeitos 

após noventa dias da data de sua publicação. 

Com relação à regra da anterioridade mínima, as exceções constitucionais são, 

mais uma vez, o empréstimo compulsório instituído para atender a despesas extraordinárias 

decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, o II, o IE, o IR e o 

IOF, bem como o IEG e, com relação à fixação das respectivas bases de cálculo, o IPVA e 

o IPTU. 

Em resumo, de acordo com o atual texto da Constituição Federal, é possível 

enunciar as regras da anterioridade com as seguintes assertivas: 

 

a) Anterioridade do exercício financeiro: é vedada a cobrança de tributos no 

mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu 

ou aumentou, com exceção do II, IE, IPI, IOF, IEG, empréstimo compulsório 

instituído para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade 

                                                 
314

 Sobre a classificação das contribuições adotada, cf. a seção 8.7. 
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 STF, RE nº 232.084, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, julgado em 4/4/2000, DJ de 16/6/2000. 



 143 

pública, guerra externa ou sua iminência, Contribuições sociais de seguridade 

social, CIDE−Combustíveis no caso de restabelecimento de alíquotas por ato 

do Poder Executivo e ICMS−Combustíveis no caso de restabelecimento de 

alíquotas por Convênio do CONFAZ; 

 

b) Anterioridade nonagesimal: é vedada a cobrança de contribuições sociais de 

seguridade social antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 

publicada a leis as instituiu ou aumentou;  

 

c) Anterioridade mínima: é vedada a cobrança de tributos antes de decorridos 

noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou, com exceção do II, IE, IR, IOF, IEG, empréstimo compulsório 

instituído para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade 

pública, guerra externa ou sua iminência e da fixação da base de cálculo do 

IPVA e IPTU. 

 

Questão que merece destaque refere-se à possibilidade de reformas 

constitucionais com o fito de afastar, ainda que parcialmente, as regras previstas pela 

Constituição Federal com relação à anterioridade. A melhor interpretação sugere que a 

questão seja respondida de maneira a segregar as regras da anterioridade previstas 

originalmente pela Constituição Federal (anterioridade do exercício e anterioridade 

nonagesimal) daquela inserida por meio do poder constituinte derivado. 

É que esta última regra (a da anterioridade mínima), em vista de não ter sido 

prevista pelo texto originário da Constituição, ainda que albergue direito fundamental, 

pode ser livremente alterada pelo legislador constituinte derivado, não havendo a 

possibilidade de criação de cláusulas pétreas via emenda constitucional
316

.  

Por outro lado, as regras da anterioridade previstas originalmente pela 

Constituição Federal compõem o rol de direitos e garantias fundamentais dos contribuintes 

e não podem, ainda que por emenda constitucional, sofrer menoscabos. A percepção de 

correção deste raciocínio vem com a ideia de que, a permitir-se a criação de novos 

exceções, pouco a pouco, seria possível imaginar o total esvaziamento das regras 

constitucional da anterioridade do exercício e nonagesimal. 
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 Nesse sentido, Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
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Por isso mesmo, deve ser considerada inconstitucional a EC nº 33/01, que, com 

relação ao ICMS monofásico sobre combustíveis e à CIDE−Combustíveis, ampliou as 

hipóteses de não sujeição à anterioridade. Sobre a questão, o STF já teve oportunidade de 

se manifestar acerca do caráter de cláusula pétrea da regra da anterioridade do exercício, 

entendendo inconstitucional emenda constitucional que pretendia afastar a aplicação da 

anterioridade quando da instituição do antigo IPMF, antecessor da CPMF
317

, devendo fazer 

valer mais uma vez sua jurisprudência, sem que justificativas extrafiscais ou de agilidade 

na instituição ou modificação de determinados tributos possam servir de fundamento para 

sustentação de raciocínio diverso. 

 

 

5.3.4 PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO 

 

A proibição de utilização de tributo com efeito de confisco, em uma primeira 

aproximação, impõe que a tributação não seja, em si mesma, um elemento de ofensa ao 

direito à propriedade privada. Os tributos, então, podem alcançar os sujeitos que 

demonstrem capacidade contributiva objetiva, havendo, no entanto, uma limitação: o 

contribuinte, mesmo após a tributação, terá de continuar com parcela da riqueza alcançada 

pelo tributo. 

Essa vedação é extraída a partir do art. 150, IV, da CF, que prescreve: é vedado 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de 

confisco.  

O dispositivo constitucional encerra verdadeira regra constitucional, no sentido 

de vedar a utilização de tributos com efeito de confisco, não havendo, também aqui, 

nenhuma margem para sopesamento ou flexibilização diante da presença de outros 

princípios constitucionais. 

A utilização de normas tributárias extrafiscais, neste ponto, em nada altera a 

abrangência da determinação constitucional que, ao revés, mantém-se incólume 

independentemente da finalidade da norma tributária. O exercício da função extrafiscal 

pela norma tributária não pode, portanto, servir de sustentáculo para que flexibilizações 
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 STF, ADI nº 939, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/1993, DJ de 18/3/1994. 
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sejam empreendidas
318

. Trata-se de regra constitucional que tem de ser aplicada de modo 

definitivo. 

Não há dúvida de que a grande dificuldade na interpretação do dispositivo 

repousa na ausência de parâmetros constitucionais que permitam a identificação de um 

tributo confiscatório
319

, o que nada diz com o modo final de aplicação da norma em 

análise. A dificuldade da subsunção do fato à norma não pode servir de instrumento 

relevante de segregação entre princípios e regras. Em vista da expressa previsão 

constitucional, em sendo constatado o efeito confiscatório vedado, o tributo deverá ser 

afastado por inconstitucional, aplicando-se a norma sem chances de ponderação com 

outros princípios, ainda que também constitucionais.  

Voltando o discurso à identificação dos parâmetros de mensuração dos efeitos 

confiscatórios, é preciso dizer que a observação inicial no sentido de que a norma em 

análise gera a necessidade de manutenção do direito à propriedade privada precisa ser 

complementada, trazendo apenas discretamente proteção ao contribuinte, já que a 

manutenção de qualquer parcela de riqueza após a tributação seria tomada como resultado 

de respeito à norma
320

. 

Por isso mesmo, parece acertado o raciocínio desenvolvido por ESTEVÃO 

HORVATH no sentido que a redação constitucional, ao proibir a utilização de tributo com 

efeito de confisco, foi além do que teria feito se simplesmente houvesse proibido o 

confisco
321

. 

Esse raciocínio, atrelado à utilização dos tributos na função extrafiscal, pode 

servir de cenário para a identificação da correta amplitude da norma constitucional, 

passando esta a ser encarada como regra que impede a utilização de tributos como 

instrumentos de direção (cogente) de comportamentos. 

                                                 
318

 Luciano Amaro, neste particular, chega a afirmar que a extrafiscalidade permite o manejo mais intenso de 

uma “tributação severa” (AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, cit., p. 168). Não se discorda do 

autor, já que se acolhe com algumas ressalvas a possibilidade de utilização da tributação como instrumento 

de desestímulo de atividades. Isso, no entanto, de modo algum legitima o afastamento da regra de proibição 

do confisco que, ao revés, continua a ser um dos limites da tributação. 
319

 Como lembra Paulo de Barros Carvalho, “aquilo que para alguns tem efeitos confiscatórios, para outros 

pode perfeitamente apresentar-se como forma lídima de exigência tributária” (CARVALHO, Paulo de 

Barros. Curso de direito tributário, cit., p. 163). 
320

 A doutrina já apresentou outros critérios possíveis de mensuração do efeito confiscatório dos tributos. 

Aires F. Barreto entende que, no âmbito dos impostos incidentes sobre a renda ou sobre a propriedade, a 

aplicação de alíquotas superiores a 50% seria confiscatória, pois deixa com o contribuinte parcela de sua 

riqueza inferior àquela obtida pelo Estado com a tributação. Cf. BARRETO, Aires F. Vedação ao efeito de 

confisco. Revista de direito tributário. v. 64, p. 103. 
321

 HORVATH, Estevão. O princípio do não confisco no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2002, p. 46 

e ss. 
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A redação constitucional está voltada, em verdade, a não permitir que os 

tributos sejam utilizados como instrumentos de regulação cogente do comportamento dos 

contribuintes. Os tributos até podem desestimular a adoção de determinada conduta, o que 

difere drasticamente, contudo, de se apresentar como verdadeiro obstáculo ao 

desenvolvimento de qualquer atividade lícita
322

. 

A norma, portanto, além de impedir o menoscabo da propriedade privada em 

sua totalidade, aparece como corolário da livre-iniciativa, impedindo que o Estado se 

utilize da norma tributária como instrumento sub-reptício de regulação comportamental, 

havendo, portanto, proibição expressa no texto constitucional para o manejo dos chamados 

tributos proibitivos
323

, no sentido de serem, por si sós, tão pesados que inviabilizam o 

exercício de determinada conduta pelo contribuinte.  

Essa possibilidade não autoriza que o Judiciário avalie os níveis da carga 

tributária, ajustando-a de acordo com os seus parâmetros. Esta é uma tarefa política que 

deve ser desempenhada pelo Poder Legislativo e que não pode, sob pena de ruptura da 

tripartição dos poderes, ser usurpada pelos julgadores da República que, relembre-se, não 

possuem representação democrática. 

Estes devem atuar de acordo com as margens que lhe são traçadas pela 

Constituição Federal e, nos termos da regra em análise, deverão atuar apenas quando a 

tributação for considerada confiscatória, cabendo tão só sua decretação de 

inconstitucionalidade, o que difere de sua graduação. 

 

 

5.3.5 NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

A regra que prevê a chamada não discriminação tributária está prevista no art. 

152 da CF e possui especial importância quando se trata da função extrafiscal da norma 

tributária. Segundo o referido dispositivo constitucional, “é vedado aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, 

de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino”. A ideia, portanto, é 
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 Neste ponto, sem reparos são os ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri, para quem “a ordem econômica 

brasileira baseia-se no princípio da livre-iniciativa... Daí, pois, ser mister distinguir os casos de atividades 

lícitas e ilícitas. Se ilícita, não há como admitir possa o legislador valer-se de subterfúgios para declará-la. 

Se lícita, não há como o legislador tributário impedir seu exercício” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas 

tributárias indutoras e intervenção econômica, cit., p. 307). 
323

 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Direito constitucional tributário e “due process of law”: ensaio sobre 

o controle judicial da razoabilidade das leis. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1986, p.183-184. 
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preservar a unidade do mercado interno que, nos termos do art. 219, também da CF, 

“integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento 

cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do 

País”. 

Em uma primeira abordagem, a regra impõe uma clara limitação aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, que não poderão utilizar suas competências 

tributárias como instrumento de discriminação de bens e serviços em razão de sua 

procedência ou destino, ainda que estes tenham procedência ou origem estrangeira
324-325

. 

Como lembra SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO
326

, caso não houvesse esta previsão 

normativa, os entes subnacionais da federação brasileira poderiam, em tese, criar barreiras 

alfandegárias internas, desestabilizando a unidade do mercado interno
327

. 

É importante pontuar que esta regra se aplica a todos os tributos de 

competência dos entes federativos, não cabendo a instituição de taxas de fiscalização que, 

a pretexto, por exemplo, de remunerar o exercício do poder de polícia de inspeção sanitária 

de bens oriundos de outros entes da federação, pode gerar tratamento discriminatório
328

. 

A regra constitucional que proíbe a discriminação tributária, apesar de se 

apresentar de modo claro e direto, ainda hoje não é totalmente cumprida pelos entes 
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 Cabe pontuar que a regra da não discriminação tributária desautoriza que os Estados-membros, o Distrito 

Federal e os Municípios instituam tratamento discriminatório em razão da origem ou da procedência, mesmo 

quando se trata de mercadorias, bens ou serviços de procedência estrangeira. Por isso, não é possível, que, 

por exemplo, sejam estabelecidas por um determinado Estado-membro da federação alíquotas diferentes de 

ICMS na importação de mercadorias oriundas do México em comparação com aquelas praticadas em 

operações com Portugal. Do mesmo modo, não cabe a cobrança de IPVA diferenciado em vista da 

procedência estrangeira de veículo, como aliás já decidiu o STJ. Cf. RMS nº 10.906/RJ, Rel. Min. Garcia 

Vieira, Primeira Turma, julgado em 2/5/2000, DJ de 5/6/2000. Nesse sentido, Cf. SEIXAS FILHO, Aurélio 

Pitanga. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores – proibição de discriminar produtos 

estrangeiros – critérios de sua progressividade. Revista dialética de direito tributário, São Paulo, v. 39, dez. 

1998, p. 22-26. 
325

 Neste particular, haveria, a rigor, outra limitação relacionada com a regra exclusiva de competência 

reguladora ofertada pelo art. 22, VIII, da CF, segundo o qual “compete privativamente à União legislar 

sobre... comércio exterior e interestadual”. Sobre as limitações que a competência regulatória impõe à 

utilização dos tributos na função extrafiscal, cf. a seção 6.4. 
326

 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro, cit., p. 284-285. Esta também é 

a opinião de Roque Antonio Carrazza, para quem “a Constituição Federal proíbe que se criem ‘aduanas 

internas’. Muito pelo contrário, quer que os bens e serviços circulem livremente por todo o território 

nacional e – mais do que isso – que, saindo do Estado ou do Município de origem, ou do Distrito Federal, 

possam concorrer, em clima de igualdade, com os bens produzidos no território local” (CARRAZZA, 

Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, cit., p. 1.005-1.006). 
327

 Nesse sentido já decidiu o STF quando considerou inconstitucional Decreto do Estado do Rio de Janeiro 

que concedia tratamento privilegiado para as saídas de café torrado ou moído, produzido em 

estabelecimentos industriais situados naquele Estado. Cf. STF, ADI nº 3.389, Rel.Min. Joaquim Barbosa, 

Tribunal Pleno, julgado em 6/9/2007, DJe de 31/1/2008. 
328

 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 12ª ed., atualizada por Misabel de Abreu Machado 

Derzi, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 202. 
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federados que insistem em criar embustes com o objetivo de contornar este limite. Como 

ressalta MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI
329

, nos últimos anos, diversos Estados da 

federação instituíram a cobrança de diferenciais de alíquotas em operações interestaduais, 

prática que, no entanto, de acordo com o art. 155, § 2º, VIII, da CF, só pode ser realizada 

em operações interestaduais que destinem mercadorias para consumidores finais 

contribuintes do imposto. Em assim sendo, a prática claramente institui verdadeira barreira 

alfandegária no âmbito do mercado interno, prática vedada pelo texto constitucional
330

. 

Sobre a questão, vale mencionar ainda que o art. 146-A da CF não autoriza que 

tributos sejam manejados com o pretexto de equilibrar o mercado ou promover a livre 

concorrência, mas apenas a instituição de critérios especiais de tributação (que não podem 

ser confundidos com os próprios tributos) com o fito de prevenir, o que é absolutamente 

diverso de reprimir, desequilíbrios concorrenciais gerados pela própria tributação
331

.  

Sobre a questão, vale mencionar como exemplo de legislação absolutamente 

contrária à regra da não discriminação constitucional e ofensiva ao art. 146-A da CF, o art. 

84-B da Lei paulista nº 6.374/89, segundo o qual, “no interesse da arrecadação tributária, 

da preservação do emprego, do investimento privado, do desenvolvimento econômico do 

Estado e competitividade da economia paulista, bem como para garantia da livre 

concorrência, o Poder Executivo poderá adotar cumulativamente as seguintes medidas: 

(...) II - incentivos compensatórios pontuais”.  

O referido dispositivo, que será analisado pelo STF quando do julgamento da 

ADI nº. 4.635, é absolutamente inconstitucional, notadamente por outorgar competência ao 

Poder Executivo estadual para criar verdadeiras medidas compensatórias no âmbito do 

mercado interno nacional, em vista da concessão de incentivos fiscais (muitas vezes, 
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 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Notas de atualização In: BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário 

brasileiro, cit., p. 194-195. 
330

 O STF, quando teve oportunidade de analisar a questão, todavia, entendeu de modo diverso, afirmando 

que o regime de antecipação do diferencial de alíquota em operações interestaduais deve ser tido como uma 

espécie de substituição tributária para a frente que, nos termos do jurisprudência do Tribunal, a partir da 

inclusão do art. 150, § 7º, da CF, é constitucional. Cf. STF, ADI nº 3.426, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

Tribunal Pleno, julgado em 22/3/2007, DJe de 31/5/2007. Vale destacar o voto vencido do Min. Marco 

Aurélio, que, de acordo com as premissas apresentadas acima, parece ter sido mais consentâneo ao texto 

constitucional, nos seguintes termos: “Em síntese, a premissa do meu voto é que estabelecer esse tratamento 

diferenciado, considera apenas a origem da mercadoria, solapa a Federação, privilegiando-se, portanto, o 

que produzido no próprio Estado em detrimento da produção e comercialização de bens vindos de outro 

Estado”. 
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 Cf. BOMFIM, Diego. Tributação e livre concorrência, cit., p. 185-196. 
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também inconstitucionais) propostos por outros Estados. Para usar uma expressão do MIN. 

SEPÚLVEDA PERTENCE
332

, “inconstitucionalidades não se compensam”.  

A correta interpretação da norma, todavia, não pode conduzir a conclusões que 

terminam por limitar de maneira apriorística e absoluta o manejo de normas tributárias 

extrafiscais pelos referidos entes subnacionais. A única vedação empreendida pelo texto 

constitucional é a de que a procedência ou o destino das mercadorias ou serviços sejam 

utilizados como elementos de discrímen, nada além disso. 

 Outra questão de fundamental importância para o correto entendimento da 

matéria gira em torno da extensão ou não da proibição de não discriminação para a União. 

Parte da doutrina, a partir de uma interpretação a contrario sensu, reconhece na ausência 

de expressa menção da União na redação do art. 152 da CF uma indicação cabal de que tal 

proibição se aplica apenas aos demais entes da federação, o que permitiria à União instituir 

tributos diferenciados em razão da origem ou procedência dos bens ou serviços, seja no 

mercado doméstico ou no internacional.  

O raciocínio, no entanto, só parece ser aplicável quando a discriminação é 

empreendida em razão de procedência estrangeira das mercadorias ou serviços, já que 

outro dispositivo constitucional, o art. 151, I, impede que a União institua “tributo que não 

seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em 

relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro”, 

excetuando apenas a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de reduzir as 

desigualdades regionais do país.  

Em conclusão, é possível afirmar que a regra de não discriminação deve ser 

entendida como aplicável com relação a todos os tributos e a todos os entes da federação, 

inclusive à União, que, no entanto, tem autorização constitucional apenas e exclusivamente 

para que empreenda discriminação em razão da procedência estrangeira de mercadorias e 

serviços importados, quando se abre espaço para que tratados internacionais sejam 

firmados, limitando essa autorização constitucional, além, é claro, da específica 

autorização relacionada à concessão de incentivos fiscais com o objetivo de reduzir as 

desigualdades regionais do país. 
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 STF, ADI nº 2.377 MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 22/2/2001, DJ de 

7/11/2003. 
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5.3.6 ESPECIFICIDADE DA LEI NA CONCESSÃO EXONERAÇÕS TRIBUTÁRIAS 

 

A Constituição Federal, em seu art. 150, § 6º, determina que a concessão de 

quaisquer espécies de exoneração tributária se realize apenas por meio de lei específica do 

respectivo ente subnacional competente para a instituição do tributo, exigindo-se, ainda, 

que esta trate exclusivamente das exonerações ou dos tributos correspondentes
333

. 

A jurisprudência do STF é rigorosa sobre a questão, firmando-se no sentido de 

que apenas lei formal pode conceder tais exonerações. Nem mesmo exonerações 

concedidas via emendas constitucionais estaduais foram toleradas pelo Tribunal
334

, 

notadamente porque estas excluem indevidamente o Chefe do Poder Executivo da 

participação do processo legislativo, alijado que fica de exercer seu direito ao veto. 

A exigência de lei específica que trate exclusivamente das exonerações tem por 

objetivo impor que estas sejam efetivamente discutidas no âmbito do Parlamento, evitando 

o chamado contrabando legislativo
335

. Trata-se de impor, em virtude da relevância da 

matéria, que as exonerações sejam discutidas em lei própria. Além disso, a especificidade 

da lei reforça, no âmbito das exonerações aquilo que já foi defendido quando se tratou da 

regra da legalidade: em matéria tributária, a lei é quem deve prescrever as condutas, não 

sendo possível a delegação ao Poder Executivo de competência para criar ou extinguir 

direitos.  

A interpretação que se faz do referido dispositivo constitucional, portanto, é no 

sentido de que toda e qualquer exoneração tributária só pode ser realizada mediante lei 

específica editada pela pessoa política competente, do que se extrai que as exoneração tem 

de ser prevista na própria lei, e não em instrumentos infralegais editados pelo Poder 

Executivo. Como regra jurídica, impõe consequências definitivas, tornando 

inconstitucional as exonerações que não sejam concedidas nestes termos. 
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 “Art. 150. (...) §6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 

presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 

mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”. 
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 STF, ADI nº 155, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, julgado em 3/8/1998, DJ de 8/9/2000. 
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 Sobre a matéria, Misabel de Abreu Machado Derzi argumenta que o dispositivo tem por objetivo evitar 

“as improvisações e os oportunismos por meio dos quais, sub-repticiamente, certos grupos parlamentares 

introduziam favores em leis estranhas ao tema tributário, aprovadas pelo silêncio ou desconhecimento da 

maioria”. (DERZI, Misabel de Abreu Machado. Notas de atualização In: BALEEIRO, Aliomar. Direito 

tributário brasileiro, cit., p. 81). 
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5.4 EXTRAFISCALIDADE E AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR 

PRESCRITAS POR PRINCÍPIOS 

 

Além do estabelecimento de regras constitucionais de limitação ao poder de 

tributar, o texto constitucional previu princípios que devem ser respeitados pelos entes 

subnacionais quando do exercício de suas respectivas parcelas de competência tributária. 

Ainda que, de um lado, exista a previsão de consequências definitivas pelo 

estabelecimento de regras que abrangem importantes limites ao poder de tributar, entendeu 

o constituinte pela necessidade de que princípios também fizessem esse papel, quando a 

aplicação normativa passaria a depender das condições fáticas e jurídicas do caso concreto. 

Em vista do modo específico de aplicação dos princípios, estes apenas protegem direitos 

prima facie, podendo sofrer restrições em vista de intervenções estatais vinculadas a outros 

princípios
336

.  

Optou sabiamente o constituinte por estabelecer um sistema constitucional 

tributário baseado ora em regras prescritivas de consequências definitivas, ora em 

princípios que estabelecem um fim a ser alcançado em sua máxima medida, de acordo com 

as condições fáticas e jurídicas do caso concreto. 

Essa postura permite que o sistema mantenha um equilíbrio salutar entre a 

presença de regras e princípios, de modo a não engessar o aplicador da norma jurídica, e 

tampouco deixá-lo livre para ponderações em todas as situações.  

 

 

5.4.1 SEGURANÇA JURÍDICA 

 

O princípio da segurança jurídica não está prescrito de modo literal na 

Constituição Federal
337

. Trata-se de um princípio implícito
338

, mas que nem por isso se 
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 Opta-se, portanto, pela adoção de uma teoria externa dos limites ou restrições dos direitos. Assim, 

especificamente no caso dos princípios jurídicos, recusa-se a existência de limites imanentes. As restrições, e 

não os limites, a um direito protegido por um princípio não são descobertas a partir de uma análise interna do 

próprio princípio (teoria interna), mas construídas em vista da colisão deste princípio com outros igualmente 

previstos pelo texto constitucional (teoria externa). Sobre o assunto, cf. SILVA, Virgílio Afonso. Direitos 

fundamentais, cit., p. 126-182. 
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 Ainda que mencionado no preâmbulo da Constituição Federal, a doutrina o toma como uma espécie de 

princípio implícito. Cf. TORRES, Heleno. Direito constitucional tributário e segurança jurídica: metódica 

da segurança jurídica do sistema constitucional tributário. São Paulo: RT, 2011, p. 188. 
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 Humberto Ávila justifica a previsão do princípio da segurança em “fundamentos diretos” e “fundamentos 

indiretos”, buscando estes últimos por dedução e indução a partir de outras regras e princípios previstos pela 

Constituição Federal. Cf. ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica, cit., p. 207 e ss. 
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apresenta como menos importante. Ao revés, chega a ser encarado como um 

sobreprincípio
339

. 

De acordo com as premissas até aqui firmadas, não existe uma hierarquia entre 

os princípios, sendo possível a previsão de regras que, a rigor, são mais importantes do que 

diversos princípios. Relembre-se neste ponto que a adoção da classificação das normas 

jurídicas baseia-se no modo final de aplicação, e não no grau de importância. Em assim 

sendo, o princípio da segurança jurídica poderá entrar em rota de colisão com outro 

princípio constitucional, momento em que, de acordo com as peculiaridades do caso 

concreto, será possível a enunciação de uma regra de precedência
340

.  

Apesar disso, a partir de uma série de dispositivos constitucionais, é possível, 

com tranquilidade, assumir a presença irradiadora dos efeitos do princípio da segurança 

jurídica para todos os quadrantes do direito positivo. A partir da fundamentação 

constitucional do princípio da segurança jurídica, é possível expor o seu âmbito de 

proteção. 

Assim, de um lado, fala-se em segurança jurídica em matéria tributária porque 

a Constituição prevê o Estado de Direito (art. 1º), a regra da legalidade (art. 5º, II e art. 

150, I), o princípio da tripartição dos poderes (art. 2º), a proteção do direito adquirido, do 

ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI), a regra da irretroatividade das leis 

(art. 150, III, “a”) e as regras da anterioridades (art. 150, III, “b”, art. 150, III, “c” e art. 

195, § 6º). Do outro, extrai-se que o princípio (i) abrange a necessidade de se conhecer 

com certa estabilidade e precisão o direito vigente (certeza do direito)
341

; (ii) impõe que o 

Estado se paute com boa-fé
342

; (iii) protege a confiança dos contribuintes nos atos do Poder 

Público (proteção da confiança legítima)
343

; e (iv) protege a estabilidade do sistema 

normativo
344

. 
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 Nesse sentido, cf. CARVALHO, Paulo de Barros. O princípio da segurança jurídica em matéria tributária. 

Revista de direito tributário, São Paulo, v. 61, s.d., p. 74-90 (86-87).   
340

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, cit., p. 94-99. 
341

 TORRES, Heleno. Direito constitucional tributário e segurança jurídica, cit., p. 198. O autor assume que 

o conteúdo do princípio da segurança jurídica assume três aspectos: certeza, estabilidade sistêmica e proteção 

da confiança legítima em sentido estrito.  
342
 CO TO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no Direito  úblico 

Brasileiro e o Direito da Administração  ública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo 

decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da  nião (Lei n° 9.784/99). Revista Eletrônica de 

Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito  úblico da Bahia, nº 2, abr./jun. 2005, p. 1-47 (2-3).  
343

 Assume-se, portanto, que o princípio da proteção da confiança legítima é apenas um dos sentidos do 

princípio da segurança jurídica, e não uma categoria normativa diversa. 
344

 PAULSEN, Leandro. Segurança jurídica, certeza do direito e tributação: a concretização da certeza 

quanto à instituição de tributos através das garantias da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 48 e ss. 
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Do ponto de vista da edição de normas tributárias extrafiscais, uma série de 

questões podem surgir, havendo, no entanto, destaque para três temas.  

Primeiro, em vista da necessidade de certeza do direito, as normas tributárias 

extrafiscais não podem, a pretexto de proporcionar agilidade na condução de políticas 

econômicas, ser prescritas por meio de cláusulas gerais ou conceitos indeterminados, 

deixando ao Poder Executivo o papel amplo de conformação destas. Essa ideia reforça a 

necessidade de que as leis tributárias sejam prescritas com determinação conceitual, 

permitindo que os contribuintes, a partir da edição das leis tributárias, detenham todas as 

informações que precisam para saber se podem vir a realizar o fato gerador de determinado 

tributo e, portanto, passarem a compor a relação obrigacional tributária ou se podem se 

enquadrar em eventuais hipóteses de exoneração em prol do estímulo de determinadas 

condutas. 

Depois, por impor ao Estado uma atuação pautada na boa-fé, o princípio da 

segurança jurídica impede que as normas tributárias extrafiscais sejam utilizadas como 

estratagemas para ludibriar os contribuintes. Isto significa que se o Estado estimula, por 

meio de normas tributárias extrafiscais, a prática de determinada conduta em contrapartida 

à concessão de alguma espécie de exoneração tributária, não pode, em momento posterior 

e depois de realizado o ato pelo contribuinte, simplesmente impedir a fruição da 

exoneração, inclusive por meio de sua revogação
345

.  

Por fim, em vista necessidade de proteção da confiança legítima dos 

contribuintes nos atos normativos expedidos pelo Poder Público, o princípio da segurança 

jurídica impede que a declaração de inconstitucionalidade de normas tributárias 

extrafiscais instituídas em desacordo com o ordenamento jurídico causem prejuízos aos 

contribuintes
346

. Aqui, tem de ser levado em conta a proteção da confiança do contribuinte 

na presunção de constitucionalidade da norma tributária extrafiscal expedida pelo próprio 

Estado
347

. 

                                                 
345

 Reforça esta ideia a prescrição encartada no art. 178 do CTN, quando prescreve que “A isenção, salvo se 

concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, 

a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”. 
346

 Sobre a aplicabilidade do princípio da proteção da confiança mesmo diante de atos praticados com base 

em atos normativos inválidos, mas com aparência de válidos, cf. ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica, cit., 

p. 367. 
347

 Nesse sentido, Heleno Torres assevera que “o princípio da proteção da confiança legítima garante o 

cidadão contra modificações substanciais inesperadas, mas também daqueles casos cuja permanência de 

certas situações jurídicas, pelo decurso do tempo ou pela prática continuada da Administração, já não 

autoriza a revogação ou anulação do ato administrativo, para fazer valer uma legalidade incongruente com 

a confiabilidade adquirida”. (TORRES, Heleno. Direito constitucional tributário e segurança jurídica, cit., 

p. 216-217). 
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A aplicação do princípio da segurança jurídica, tomado no sentido de proteção 

da confiança do contribuinte, pode ser um importante fundamento para a tomada de 

decisão pelo Poder Judiciário, por exemplo, no caso da concessão de incentivos fiscais 

concedidos no âmbito do ICMS sem aprovação do CONFAZ
348

.  

No exemplo, as normas concessivas das exonerações, por estarem em 

desacordo com a ordem constitucional, tem de ser efetivamente declaradas 

inconstitucionais
349

, sem que, por outro lado, venha a ser penalizado o contribuinte que, de 

boa-fé e acreditando na segurança das manifestações normativas do Estado, cumpre os 

requisitos (por vezes, onerosos) para o gozo dos incentivos. Neste caso, se impõe a 

declaração de inconstitucionalidade com efeitos prospectivos, nos termos do que permite o 

art. 27 da Lei nº 9.868/99
350

 que estabelece razões de segurança jurídica como fundamento 

para a modulação de efeitos das decisões de declaração de inconstitucionalidade
351

. 

Nesse sentido, FERNANDO FACURY SCAFF, tratando especificamente deste 

tema, afirma que  

os efeitos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar a segurança 

jurídica das relações havidas com terceiros de boa-fé. A retroação, fruto da 

declaração de inconstitucionalidade de uma norma, não pode desfazer os efeitos 

                                                 
348

 Como será visto mais adiante na seção 8.3.3, em vista da feição nacional do ICMS, a Constituição 

estabelece controles centrais na instituição deste imposto, o que termina por restringir a competência dos 

Estados-membros na instituição de normas tributárias extrafiscais. Nessa linha, a Constituição outorga 

competência à lei complementar para estabelecer a forma em que incentivos e benefícios fiscais poderão ser 

concedidos ou revogados no âmbito do ICMS (art. 155, § 2, XII, “g”, da CF). Atualmente, a Lei 

Complementar nº 24/75, em vista da redação dos seus arts. 1º e 2º, estabelece que qualquer espécie de 

isenção, redução da base de cálculo, devolução total ou parcial do imposto, concessão de créditos 

presumidos, ou quaisquer outras espécies de exoneração, só pode ser concedida se precedida de aprovação 

unânime por representantes de todos os Estados-membros e do Distrito Federal, que formam o CONFAZ. A 

concessão de exonerações não aprovadas pelo CONFAZ provoca, nos termos do art. 8º da mencionada Lei 

Complementar: (i) a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da 

mercadoria; e (ii) a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda 

remissão do débito correspondente. 
349

 Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência reiterada do STF. Como exemplo, cf. STF, ADI nº 4.152, Rel. 

Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 1/6/2011, DJe de 20/9/2011.   
350

 “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 

segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 

dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 

partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”. 
351

 Não será objeto de discussão a existência ou não, no exemplo, de base legítima de confiança do 

contribuinte em vista da aparência de constitucionalidade das normas de exoneração. Sobre o assunto, Cf. 

ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica, cit., p. 381-387. É que no exemplo lançado, ainda que as normas de 

exoneração não detivessem uma feição de constitucionalidade ante a jurisprudência consolidada do STF, o 

Estado, por meio de suas instituições, estimulava a adoção de práticas (muitas vezes onerosas) em 

contrapartida à fruição dos incentivos. Além disso, na prática, em vista do grande desequilíbrio que seria 

provocado pela diferença de regimes tributários, os contribuintes, atuantes naquele mesmo mercado, não 

tinham escolha acerca da fruição dos incentivos (pautados em lei inconstitucional). Ou se enquadravam ou 

deixavam de competir naquele mercado.     
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jurídicos concretizados ao longo do tempo, sob pena de instaurar uma absoluta 

insegurança jurídica nas relações sociais
352

.  

Se o Estado, por meio de norma tributária regularmente aprovada no 

Parlamento, estimula a adoção de determinadas práticas onerosas pelos contribuintes em 

contrapartida à fruição de exonerações fiscais, a declaração posterior de 

inconstitucionalidade da lei não pode conduzir, de maneira simples e direta, à anulação das 

exonerações já utilizadas pelo contribuinte, sob pena de clara ofensa ao princípio da 

segurança jurídica, no sentido de proteção da confiança legítima dos contribuintes na 

constitucionalidade dos atos normativos expedidos pelo Poder Público. 

 

 

5.4.2 IGUALDADE TRIBUTÁRIA 

 

O princípio da igualdade é alçado pela doutrina brasileira a um papel de 

especial destaque, sendo tratado como “pedra de toque do regime republicano”
353

. Apesar 

disso, há uma clara dificuldade em sua aplicação efetiva, inclusive pelo Poder Judiciário
354

, 

gerando a sensação equivocada de que o princípio da igualdade é mera peça ornamental do 

ordenamento jurídico
355

.  

Em matéria tributária, apesar de um grau de detalhamento maior por parte do 

legislador constituinte, a aplicação do princípio da igualdade tributária pelos tribunais 

enfrenta fortes entraves, fator que se agrava no caso do emprego de normas tributárias 

extrafiscais.  

                                                 
352

 SCAFF, Fernando Facury. A responsabilidade tributária e a inconstitucionalidade da guerra fiscal. 

ROCHA, Valdir de Oliveira. (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 

2011, v. 15, p. 43-60 (54). 
353

 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 160.  
354

 Conforme será apresentado no Capítulo IX, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

majoritariamente identifica o princípio da igualdade como sinônimo de proibição de arbitrariedade, deixando 

sem resposta uma série de afrontas à igualdade e, em particular, à igualdade tributária. De acordo com 

Alfonso Ruiz Miguel, a experiência europeia também demonstrou este déficit de aplicação do princípio da 

igualdade, já que apenas a partir dos anos 30 do século passado as Cortes judiciárias, por influência norte-

americana, começaram a admitir a igualdade como parâmetro de controle das leis editadas pelos parlamentos. 

Cf. MIGUEL, Alfonso Ruiz. La igualdad en la jurisprudencia del tribunal constitucional. Doxa, v. 19, 1996, 

p. 39-86 (42). 
355

 É comum dizer-se que a igualdade impõe um tratamento igual aos iguais e desigual, na medida da 

desigualdade, aos desiguais. Essa assertiva, no entanto, longe de extrair um conteúdo controlável e efetivo do 

princípio da igualdade, acaba por contribuir para a sensação de inaplicabilidade do princípio. Nesse sentido, 

Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª ed., São 

Paulo: Malheiros, p. 10-11; e GUIBOURG, Ricardo A. Igualdad y discriminación. Doxa, v. 19, 1996, p. 87-

90 (87).  
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É como se a existência de uma finalidade extrafiscal blindasse a norma 

tributária de uma submissão à igualdade tributária, postura que, como adiante será 

demonstrado, não deve prevalecer, sob pena de quebra da racionalidade do sistema 

nacional tributário, todo ele projetado em vista da proteção dos direitos fundamentais do 

contribuinte. 

Para que se possa avaliar como o princípio da igualdade tributária deve ser 

interpretado perante as normas tributárias extrafiscais, é importante, antes, expor como sua 

aplicação se dá no caso das normas tributárias com fins fiscais, cuja finalidade, não custa 

repisar, é interna, ou seja, voltada apenas à igualitária distribuição da carga tributária entre 

os contribuintes. Essa contraposição permitirá um melhor entendimento da matéria. 

Para tanto, o ponto de partida para uma correta análise do princípio da 

igualdade, e ainda do princípio da igualdade tributária, deve ser o texto constitucional, que 

dele cuidou de maneira minudente e explícita, trazendo logo em seu art. 5º prescrição 

segundo a qual “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”. 

A Constituição Federal prescreve de maneira direta duas noções, 

complementares, de igualdade. Primeiro, revela que, sem distinção de qualquer natureza, 

todos são iguais perante a lei, no que dá guarida à chamada igualdade formal ou igualdade 

perante a lei. Depois, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito 

à igualdade, a chamada igualdade material ou igualdade na lei. 

Essa antiga dicotomia da igualdade
356

 é importante porque estabelece, em um 

primeiro momento (no caso da igualdade formal), a impossibilidade de serem considerados 

elementos estranhos à norma quando de sua aplicação. Ou seja, ocorrendo o fato descrito 

na hipótese normativa, deve-ser a consequência ali prescrita. Daí dizer-se, acertadamente, 

que a igualdade formal impõe, em verdade, apenas uma correta aplicação da norma 

jurídica
357

, tomada, então, como corolário da própria legalidade
358

. 

                                                 
356

 Maria Glória F. P. D. Garcia trata dessa questão não como uma dualidade entre igualdade formal e 

igualdade material, mas como se essas duas facetas da igualdade fizessem parte de um processo evolutivo de 

compreensão do princípio da igualdade. Cf. GARCIA, Maria Glória F. P. D., Princípio da igualdade: fórmula 

vazia ou fórmula “carregada” de sentido. In: ____. Estudos sobre o princípio da igualdade. Coimbra: 

Almedina, p. 29-73 (36). 
357

 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo, cit., p. 98. 
358

 Sobre a questão, assevera Hans Kelsen: “nesse sentido, a ‘justiça’ significa legalidade; é ‘justo’ que uma 

regra geral seja aplicadas em todos os casos em que, de acordo com seu conteúdo, esta regra deva ser 

aplicada. É ‘injusto’ que ela seja aplicada em um caso, mas não em outro caso similar” (KELSEN, Hans. 

Teoria geral do direito e do Estado. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 20). 
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A correta aplicação da igualdade formal não está atrelada ao conteúdo material 

da lei, mas à sua aplicação igualitária e uniforme e, por isso, sem distinções não 

justificadas no próprio direito positivo, sendo intuitivo concluir que sua vocação é vincular 

não o legislador, mas o juiz.  

Apesar da importância dessa característica, de nada adiantaria a imposição de 

aplicação uniforme se o ordenamento permitisse a edição de lei que trouxesse, sob a óptica 

material, discriminações não autorizadas e, portanto, contrárias ao próprio princípio da 

igualdade. Essa a razão de a Constituição garantir, além do tratamento igualitário perante a 

lei (igualdade formal), o direito à igualdade na lei (igualdade material). Assim, além de 

impor uma aplicação uniforme das leis, a Constituição trouxe determinação para que as 

próprias leis sejam criadas sem arbítrios
359

, consentâneas ao princípio da igualdade do 

ponto de vista material
360

.  

Dá-se uma relação simbiótica entre as duas facetas, não havendo sobrevivência 

do princípio se qualquer delas for descumprida ou ignorada. Uma vez realizada conduta 

prescrita pela lei, qualquer sujeito estará potencialmente submetido às consequências 

atreladas pela lei àquele ato, sendo importante, ainda, que a própria lei preveja critérios de 

discriminação homologados pelo sistema normativo. A avaliação da igualdade não poderá 

ser realizada de maneira abstrata, dependendo, portanto, de uma análise entre o critério 

discriminatório e a finalidade a ser alcançada.    

Não se pode vedar a discriminação. Sobre o assunto são as palavras de CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
361

: “as leis nada mais fazem senão discriminar situações 

para submetê-las à regência de tais ou quais regras – sendo esta mesma sua característica 

funcional – é preciso indagar quais as discriminações juridicamente intoleráveis”. 

Nestes termos, a igualdade, tomada em si mesma, encerra fórmula vazia e sem 

capacidade de enunciação objetiva, servindo apenas aos anseios de formulações retóricas 

de cunho subjetivo
362

, o que pode conduzir à descrença total na igualdade. Para a 

verificação da igualdade é imprescindível que haja uma base de comparação e a 

                                                 
359

 TIPKE, Klaus. In: _____. ; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade 

contributiva. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 23. 
360

 Como se verá mais adiante, o princípio da igualdade não proíbe apenas o uso de discriminações 

arbitrárias, mas de discriminações que não guardem uma relação de justificação entre a finalidade da norma e 

a discriminação empreendida. 
361

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, cit., p. 11. 
362

 Também nesse sentido, cf. FERRAZ, Roberto. A igualdade na lei e o Supremo Tribunal Federal. Revista 

dialética de direito tributário, São Paulo, v. 116, maio 2005, p. 119-128 (123).  
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determinação da finalidade a ser alcançada com o ato normativo
363

. Esse raciocínio parte 

da ideia de inexistência ontológica de igualdade entre os homens. A comparação, para fins 

de aplicação da igualdade, tem, então, de ser realizada em função de alguma característica 

(tertium comparationis)
364

. Eis aí a razão de se considerar a igualdade essencialmente 

comparativa.  

Diversas características podem, em tese, ser eleitas para fins de comparação 

entre os homens. Algumas características são expressamente previstas pelo ordenamento 

jurídico (v.g., a capacidade contributiva) e outras estão expressamente vedadas (v.g., a 

ocupação profissional). O princípio da igualdade, portanto, ao contrário do que se poderia 

imaginar, legitima e impõe a discriminação. O grande questionamento passa a ser a 

conexão entre os critérios de discriminação homologados pelo sistema normativo e as 

finalidades que se pretende alcançar. 

Afirmar, portanto, que em dada situação deve ser respeitado o princípio da 

igualdade não indica, objetivamente, a forma de tratamento da questão ou, mesmo, se uma 

determinada norma está ou não em conformidade com a igualdade. É necessário que seja 

observado se os critérios de discrímen utilizados pela norma jurídica são ou não 

consonantes com o ordenamento jurídico.  

A verificação da compatibilidade entre a discriminação realizada e sua 

finalidade pode ser efetuada pelo menos de duas formas. A primeira delas parte de uma 

análise do próprio texto constitucional de modo a identificar se existem proibições ou 

obrigações explícitas quanto à utilização ou não de determinado critério discriminatório.  

A questão se apresenta desta forma porque, havendo prescrição constitucional 

explícita quanto aos critérios de discriminação que devem ser levados em consideração 

para a consecução de determinada finalidade, não haverá espaço para que o intérprete opte 

por outro caminho. Apenas na ausência da indicação constitucional explícita destes 

critérios é que entra em cena uma segunda forma de compatibilização com a discriminação 

empreendida, por meio de novos critérios eleitos pelo legislador para fins de aplicação da 

igualdade tributária e sua finalidade. Trata-se da regra da proporcionalidade.  

 

 

                                                 
363

 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária, cit., p. 40 e ss. 
364

 GARCIA, Maria Glória F. P. D., Princípio da igualdade, cit., 46. 
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5.4.2.1 CRITÉRIOS GERAIS DE DISCRIMINAÇÃO QUE ORIENTAM A APLICAÇÃO DA IGUALDADE NA 

INSTITUIÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS FISCAIS 

 

Com isso, já é possível enunciar que o texto constitucional prevê para cada 

uma das espécies tributárias um específico critério para aplicação da igualdade tributária, 

podendo-se trabalhar com a expressão critérios gerais de discriminação para aplicação da 

igualdade tributária, aplicável sempre que a função tributária esteja vinculada à simples 

arrecadação de fundos, quando sua finalidade será tão só a distribuição da carga tributária 

entre os contribuintes, de modo igualitário.  

Assim, como será demonstrado a seguir, o texto constitucional prescreve que 

os impostos deverão ser repartidos segundo a capacidade econômica dos contribuintes, as 

taxas e as contribuições de melhoria, segundo um critério retributivo de equivalência e as 

contribuições segundo um critério de rateio de encargos adotado de acordo a finalidade da 

contribuição.  

Além disso, a tributação terá de respeitar, de um lado, a preservação de riqueza 

do contribuinte suficiente à preservação do chamado mínimo vital, e de outro, não 

apresentar efeitos confiscatórios.   

É claro que estes critérios de discriminação eleitos pela Constituição Federal 

para fins de aplicação do princípio da igualdade só podem ser afastados em vista da 

específica fundamentação do intérprete, com a demonstração de fins externos na norma 

tributária, compatíveis com a discriminação especial empreendida. 

Assim, assume-se que a capacidade econômica dos contribuintes é um dos 

critérios de aplicação do princípio da igualdade, e não o único. Este critério – capacidade 

econômica – funciona bem para as normas tributárias editadas com a finalidade de 

arrecadar fundos via distribuição igualitária da carga tributária entre os contribuintes, mas 

não se compatibiliza com a instituição de normas tributárias extrafiscais. 

Como bem pontua ERNESTO LEJEUNE VALCÁRCEL
365

, em vista do 

reconhecimento da função extrafiscal às normas tributárias, não cabe mais sustentar um 

“papel estelar” à capacidade contributiva, já que “o legislador pode perfeitamente desejar 

alcançar determinados objetivos utilizando o sistema tributário, sem que então o tributo 

tenha de estar limitado com rigidez pelo princípio da capacidade contributiva”.  
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 VALCÁRCEL, Ernesto Lejeune. O princípio de igualdade, cit., 254-255. 
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É justamente por essa razão que a discussão sobre a compatibilização ou não 

entre extrafiscalidade e capacidade contributiva apresenta-se como um falso problema, 

notadamente porque esta não deve ser confundida com o próprio princípio da igualdade 

tributária, sendo reconhecida apenas como um dos parâmetros de diferenciação entre os 

contribuintes. 

Rejeita-se, portanto, o reconhecimento da capacidade contributiva como um 

princípio jurídico que deve ser sopesado em vista da presença de finalidades extrafiscais
366

 

e, por isso, a tese segundo a qual a edição de normas tributárias extrafiscais ofende sempre 

a igualdade tributária. 

Para fins de melhor exposição da matéria, serão indicados, primeiro, os 

critérios gerais de discriminação tributária previstos pela Constituição Federal para cada 

uma das espécies tributárias, para, só então e ao final, expor como o princípio da igualdade 

tributária se comporta diante da edição de normas tributárias extrafiscais.  

 

 

5.4.2.1.1 CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E A IGUALDADE NOS IMPOSTOS 

 

 

Quando se trata de aplicação da igualdade tributária na instituição de impostos, 

o critério geral de discriminação para aplicação da igualdade tributária deverá ser a 

capacidade econômica dos contribuintes, por força do art. 145, § 1º, da CF, que assim 

impõe: 

Art. 145. (...) § 1º. 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. 

Trata-se, portanto, do reconhecimento pelo texto constitucional do chamado 

“princípio da capacidade contributiva” que, no entanto, de acordo com as premissas 

fixadas ao longo desta tese, deve ser tratado apenas como um parâmetro objetivo de 
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 MITA, Enrico De. O princípio da capacidade contributiva. FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e 

limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 221-256 (248); SABALLOS, Reynaldo Saballos. El 

principio de proporcionalidad como límite de los impuestos con fines extrafiscales, cit., p. 166. 
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aplicação da igualdade tributária aos impostos, como uma regra constitucional. Trata-se, 

então, da chamada capacidade contributiva relativa ou subjetiva
367

. 

A capacidade contributiva é um parâmetro constitucional para a aplicação do 

princípio da igualdade tributária, que estabelece que os contribuintes sejam onerados pelos 

impostos de acordo com sua capacidade econômica. Esta linha de pensamento impõe o não 

acolhimento da tese de diferenciação entre capacidade contributiva e capacidade 

econômica, proposta, entre outros autores, por FRANCESCO MOSCHETTI
368

 e adotada no 

Brasil por IVES GANDRA DA SILVA MARTINS
369

. O vocábulo “capacidade contributiva” 

nada mais é do que uma expressão empregada pela ciência do direito para designar a 

norma constitucional que impõe que os impostos sejam graduados segundo a “capacidade 

econômica” dos contribuintes
370

, tendo sido esta a expressão empregada pela Constituição 

Federal quando determina que os impostos sejam graduados “segundo a capacidade 

econômica do contribuinte”. 

Tomada desta forma, a capacidade contributiva é apenas um parâmetro para a 

realização da igualdade que deve ser levado em consideração para fins de instituição dos 

impostos quando estes, orientados à função fiscal, tiverem como finalidade apenas a justa 

distribuição da carga tributária entre os contribuintes. Diante deste raciocínio, a capacidade 

contributiva termina por ser, em certa medida, afastada como parâmetro de mensuração 

dos impostos que estejam voltados à função extrafiscal. 

O correto entendimento do dispositivo, no entanto, passa necessariamente pela 

interpretação da amplitude do que se deve entender por graduação segundo a capacidade 

econômica dos contribuintes. Seria possível extrair deste dispositivo fundamento de 

validade para que todos os impostos (ou indo além, todos os tributos) previstos pelo 

sistema constitucional tributário sejam instituídos de modo progressivo? 

                                                 
367

 A doutrina trabalha com uma diferenciação entre (i) capacidade contributiva absoluta ou objetiva e (ii) 

capacidade contributiva relativa ou subjetiva. A primeira expressão refere-se à necessidade de que o fato 

gerador previsto pela norma tributária seja sempre um fato que demonstre alguma manifestação de riqueza, 

enquanto a segunda expressão é tomada no sentido de impor que a tributação seja, subjetivamente, prescrita 

de modo a considerar a capacidade econômica do contribuinte, indicando o quantum da riqueza identificada 

que pode ser consumido pela tributação. Sobre a questão, cf. COSTA, Regina Helena. Princípio da 

capacidade contributiva. 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, p. 28-32.  
368

 MOSCHETTI, Francesco. Il principio della capacità contributiva, cit., p. 236-239. 
369

 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Breves comentários sobre a capacidade contributiva. Revista dialética 

de direito tributário, São Paulo, v. 10, jul. 1996, p. 12-18 (13 e 16). 
370

 Entendendo pela equivalência entre as expressões capacidade contributiva e capacidade econômica, cf. 

MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988, cit., p. 71-72 e 

ZILVETI, Fernando Aurelio. Princípios de direito tributário e a capacidade contributiva. São Paulo: 

Quartier Latin, 2004, p. 135 e 249-251. 
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A doutrina brasileira não é uníssona sobre o tema, havendo respeitáveis 

opiniões que acenam com uma resposta positiva para a questão
371

. Esta tese apresenta e 

adota fundamentos que conduzem a uma conclusão diferente
372

.  

A questão da aplicação progressiva da tributação é tema absolutamente 

polêmico do ponto de vista econômico, notadamente porque concerne a uma questão 

ideológica acerca do papel do Estado e da legitimidade de criação de políticas 

redistributivas de renda. Nos limites traçados para esta tese, não cabe a discussão acerca da 

conveniência ou não de uma tributação progressiva, mas, antes, verificar se e em quais 

parâmetros o texto constitucional permitiu sua utilização. 

O principal argumento daqueles que defendem a orientação de todo o sistema 

tributário com base na progressividade surge quando se levanta a tese de que se assim não 

fosse inexistiria utilidade na redação do art. 145, § 1º, da CF, já que não haveria graduação 

dos impostos com base na capacidade contributiva, mas mera aplicação de alíquotas iguais 

para bases de cálculos diferentes. Este entendimento, no entanto, não se sustenta. 

Basta verificar que uma tributação sobre a renda instituída com uma única 

alíquota está baseada na capacidade contributiva, justamente porque, em última análise, 

imporá um pagamento maior para aqueles que têm mais renda. Se não fosse a capacidade 

contributiva, nada impediria a edição de lei instituindo que quem auferisse, por exemplo, 

renda superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ano, fica obrigado a pagar R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) por mês a título de IR, em um claro exemplo de sump-lum tax. 

A Constituição Federal foi expressa nos casos em que deve haver a instituição 

de alíquotas progressivas, não havendo como se extrair do parâmetro da capacidade 

contributiva entendimento no sentido de que todo o sistema tributário deveria ser assim 

orientado. Diferentemente de outras Constituições
373

, a brasileira impôs que a tributação 

progressiva fosse instituída apenas em específicas situações, não cabendo ao intérprete 

generalizar o comando. 
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ATALIBA, Geraldo. IPTU: progressividade, cit., p. 75-83; CARRAZZA, Antonio Roque. Curso de direito 
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 Nesse sentido, cf. BARRETO, Aires F. Aplicação do princípio da progressividade. In: Justiça tributária: I 

Congresso Internacional de direito tributário, São Paulo, 1998, p. 37-50; ZILVETI, Fernando Aurelio. 

Princípios de direito tributário e a capacidade contributiva, cit., p. 168 e ss; e SCHOUERI, Luís Eduardo. 

Direito tributário, cit., p. 353-363. 
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 A Constituição italiana, por exemplo, é expressa em determinar em seu art. 53 que “Il sistema tributário è 

informato a criteri di progressività”. Cf. TESAURO, Francesco. Instituzioni di diritto tributario: parte 

generale. Turim: UTET giuridica, 2011, p. 63 e ss.  
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Quando se trata de exercício da competência tributária com anseios fiscais, o 

princípio da igualdade terá de ser interpretado à luz do critério da capacidade contributiva, 

i.e., ante a capacidade econômica dos contribuintes.  

Isso significa que o critério de discriminação homologado pelo texto 

constitucional para a efetivação da igualdade quando se trata de tributação com anseios 

fiscais é a capacidade econômica de cada um dos sujeitos submetidos à norma tributária. 

A tributação com anseios fiscais, portanto, para que possa ser distribuída de 

maneira igualitária, deverá respeitar a capacidade contributiva, não havendo possibilidade 

alguma de flexibilização dessa premissa. 

A capacidade contributiva, nesse contexto, assume importante papel, 

destacando-se como parâmetro de discriminação homologado pelo sistema para a 

efetivação da igualdade em matéria de tributação fiscal. 

 

 

5.4.2.1.2 EQUIVALÊNCIA E A IGUALDADE NAS TAXAS E NAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 

 

As taxas, diversamente do que ocorre com relação aos impostos, não podem e 

não devem ser exigidas segundo a capacidade econômica dos contribuintes, ao menos em 

seu aspecto subjetivo, entendido este como exigência de graduação da tributação.  

Isto quer dizer que as taxas devem ser instituídas, em vista de sua própria 

estrutura intrínseca, com base em uma relação de retribuição do contribuinte para com o 

Estado, tendo em conta a prestação de serviços específicos e divisíveis prestados ou postos 

à sua disposição (taxas de serviços) ou em decorrência da realização de atividade de 

fiscalização (taxas de polícia). 

A ideia pressuposta na diferenciação entre impostos e taxas é justamente 

permitir que o Estado, de um lado, arrecade genericamente, de acordo com a capacidade 

econômica dos contribuintes, para que possa prestar serviços também genéricos, e de 

outro, possa exigir tributo específico, e comutativo, quando o serviço público tiver sido 

prestado ou colocado à disposição de maneira específica e divisível, ou houver 

fiscalização, também específica, de dado contribuinte. 

Neste ponto, enquadra-se perfeitamente a observação de GERALDO ATALIBA
374

: 

“os serviços públicos ou os atos de polícia (a que se refere o inciso II do art. 145 da 
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Constituição) não são simples ‘pretextos’ ou ocasiões de tributação (meros pressupostos), 

mas, mais que isso: uma atuação atual e concreta do estado é fundamento e, pois, 

parâmetro da tributação”. 

Diante desse quadro, o critério fiscal de distribuição da carga tributária perante 

os contribuintes será o chamado “princípio da equivalência”, no sentido de que a 

tributação deve ser equivalente ao custo gerado pela atividade estatal específica vinculada 

ao contribuinte. Passa a ser, então, o parâmetro da tributação. É justamente por esse 

motivo que características pessoais do sujeito passivo, incluindo aqui sua capacidade 

econômica, não podem ser levadas em consideração para fins de graduação das taxas
375

. 

Aqui, também estará presente a necessidade de preservação do mínimo vital, 

bem como a imposição de que os tributos não sejam utilizados com efeito de confisco.  

A compatibilização da igualdade tributária nas taxas e sua utilização da função 

extrafiscal termina por encerrar um pensamento mais simples do que no caso dos impostos, 

notadamente em virtude das exigências da própria estruturação constitucional do tributo, 

conforme será apresentado mais adiante.  

Com relação às contribuições de melhoria, o raciocínio parece ser o mesmo. 

Este tributo só pode ser cobrado em decorrência de atuação estatal (obra pública) que gere 

valorização imobiliária, sendo certo que a tributação, neste ponto, tem de se limitar ao 

quantum de valorização percebida pelo contribuinte, bem como ao limite global do custo 

da obra. Aqui, o critério de discriminação será também o da equivalência, não sendo 

possível a discriminação entre contribuintes com base em suas características pessoais. 

 

 

5.4.2.1.3 IGUALDADE NAS CONTRIBUIÇÕES 

 

A aplicação da igualdade tributária às contribuições não é tema assente na 

doutrina. A falta de consenso se inicia já com a redação do art. 149 da CF, que determina 

sejam observadas na instituição das contribuições “o disposto nos art. 146, III e 150, I e 
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 Sobre o assunto, ainda sob a égide da Constituição anterior, escreveu Bernardo Ribeiro de Moraes 

ensinamento que se aplica perfeitamente ao atual ordenamento jurídico brasileiro: “diante do respectivo fato 
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(lucro do contribuinte, seu patrimônio, ou qualquer compensação econômica do contribuinte) entra em jogo 

para o exame da capacidade tributária. Nenhuma relação existe entre capacidade tributária relativa à taxa e 

a capacidade econômica do contribuinte, uma vez que a taxa tem como causa jurídica uma atividade estatal, 

e não outra situação de fato, que leve em conta dados pessoais (econômicos) do contribuinte” (MORAES, 

Bernardo Ribeiro. Doutrina e prática das taxas. São Paulo: RT, 1976, p. 175). 
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III”, o que pode conduzir o intérprete à ideia de que as contribuições não se sujeitariam ao 

princípio da igualdade tributária (previsto no art. 150, II), mas apenas ao princípio genérico 

da igualdade, previsto no art. 5º, I, da CF
376

. 

Não parece ser esta a interpretação mais acertada. Entender que a simples 

ausência de citação expressa do art. 150, II, pelo art. 149 da CF exclui a necessidade de 

respeito das contribuições ao princípio da igualdade, sobre ser interpretação restritiva e não 

sistemática, exigiria, por uma questão de coerência interna, que também se admitisse que a 

proibição de utilização de tributo com efeito de confisco não é aplicável a esta espécie 

tributária, tendo em vista a não citação do art. 150, IV, pelo já mencionado art. 149 da CF, 

o que não parece crível. 

O princípio da igualdade tributária se irradia por todas as espécies tributárias, 

quando, no entanto, critérios diferentes de discriminação devem ser utilizados
377

. No caso 

das contribuições, não parece correto defender uma aplicação absoluta da capacidade 

contributiva para fins de diferenciação entre os contribuintes. 

Como defende PAULO AYRES BARRETO
378

, a investigação acerca da aplicação 

da capacidade contributiva às contribuições pressupõe uma tomada de posição do 

intérprete acerca de estas conformarem ou não uma espécie tributária autônoma diversa 

dos impostos, das taxas ou das contribuições de melhoria.  

Caso enquadradas como meros impostos com destinação específica, não 

haveria dúvida em vaticinar a necessidade de serem graduadas segundo a capacidade 

econômica dos contribuintes. Em sendo espécie autônoma, a aplicação do art. 145, § 1º, da 

CF não seria imperiosa, já que voltada aos impostos, conforme já foi firmado. 

Nos termos do que ficará mais adiante bem delineado
379

, as contribuições se 

apresentam como tributos autônomos que não se confundem com impostos, taxas ou 

contribuições de melhoria. Diferenciam-se porque necessariamente precisam (i) estar 

fundadas na consecução de uma finalidade constitucionalmente relevante; (ii) ter os 

recursos arrecadados afetados ao cumprimento destas mesmas finalidades; e (iii) ser 
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 Nesse sentido, Cf. GRECO, Marco Aurelio. Contribuições: uma figura “sui generis”. São  aulo: 

Dialética, 2000, p. 204.  
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 A preocupação neste momento é com a aplicação do princípio da igualdade dentro do grupo de 
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 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições, cit., p. 141-142. 
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 Cf. as seções 8.2.1 e 8.7. 



 166 

exigidas por um grupo específico de pessoas e (iv) geraram, ainda que indiretamente, 

benefícios ou vantagens a este mesmo grupo de contribuintes. 

Assim, o critério de igualdade terá de guardar vinculação com a finalidade 

perseguida pela contribuição, rateando-se entre os contribuintes daquele grupo os custos 

necessários para a promoção da atuação estatal específica. Haverá, então, espaço tanto para 

a adoção de critérios vinculados à capacidade econômica dos contribuintes (caso a 

materialidade eleita para a instituição da contribuição seja própria de impostos
380

) quanto 

para a indicação de critérios pertinentes à finalidade da contribuição instituída
381

. 

Exemplo paradigmático na tessitura normativa brasileira se deu com a criação 

de adicional da alíquota da contribuição para o custeio do seguro de acidente de trabalho 

(SAT), instituída pela Lei nº 7.787/89, cobrada das empresas que detivessem índice de 

acidentes de trabalho superiores à média do seu respectivo setor econômico
382

. Como estas 

empresas concorriam de modo mais intenso para os gastos do Estado com o pagamento do 

mencionado seguro, justificada se achava a criação da discriminação
383

. 

Sendo, no entanto, impossível a eleição de um critério de rateio que guarde 

relação com a finalidade da contribuição instituída, nada obsta que a discriminação entre os 

contribuintes se realize com base no critério da capacidade contributiva. 

Em assim sendo, a aplicação do princípio da igualdade tributária às 

contribuições demanda, antes, a identificação da finalidade destas, quando o critério de 

discriminação poderá estar amparado na capacidade econômica dos contribuintes caso as 

materialidades eleitas sejam próprias de impostos (nos termos de previsão específica da 

Constituição Federal) ou no rateio das despesas necessárias à consecução das finalidades 

que fundamentam a instituição do tributo. 
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 167 

5.4.2.2 CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DA IGUALDADE NA INSTITUIÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS 

EXTRAFISCAIS              

 

Antes de iniciar a discussão acerca dos critérios de aplicação da igualdade na 

instituição de normas tributárias extrafiscais, é importante mencionar a existência de largo 

dissenso doutrinário no tocante à compatibilidade entre igualdade tributária, capacidade 

contributiva e extrafiscalidade.  

Entendida a questão nos moldes até aqui expostos, o manejo de normas 

tributárias extrafiscais em nada atinge o princípio da igualdade, especialmente quando se 

tem em mente que a capacidade contributiva deve funcionar apenas como um dos critérios 

de discriminação entre os contribuintes, notadamente quando estiverem voltadas à 

consecução de finalidades fiscais. 

Se, no entanto, o princípio da igualdade for tomado como sinônimo do 

chamado princípio da capacidade contributiva
384

 ou a capacidade contributiva for 

entendida como o único critério de realização da igualdade em matéria tributária
385

, de 

modo que todos os tributos tenham de se sujeitar à graduação segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, a instituição de normas tributárias extrafiscais será um ponto 

de conflito. 

Diante desse quadro e da inequívoca presença das normas tributárias 

extrafiscais, e em vista de expressa imposição constitucional
386

, a doutrina aponta a 

existência de três posturas teóricas para o enfrentamento da questão.  

A primeira delas é tomar o critério da capacidade contributiva como um 

verdadeiro princípio jurídico que, diante da utilização de normas tributárias extrafiscais, 

cederia espaço, sendo sopesado.  

Depois, também em vista desta identificação entre igualdade tributária e 

capacidade contributiva, desenvolveu-se, na Itália, a doutrina baseada na diferenciação 

entre capacidade contributiva e capacidade econômica, de tal modo que a capacidade 

contributiva seria construída a partir da capacidade econômica, em vista de fins sociais, 

abrindo-se espaço para que normas tributárias extrafiscais fossem instituídas
387

. Nesses 

termos, a concessão de uma isenção para uma grande empresa que resolvesse se instalar 
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 Nesse sentido, cf. GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, igualdade e direito tributário, cit., p. 192. 
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em determinada região menos favorecida do país seria entendida como consentânea ao 

princípio da capacidade contributiva, já que, ainda que ostentasse capacidade econômica, o 

referido contribuinte não apresentaria capacidade contributiva
388

. Como já foi dito, não 

existem fundamentos para, nos termos da Constituição Federal, propugnar-se pela 

existência de diferenças entre capacidade econômica e capacidade contributiva. 

Por fim, uma terceira estratégia toma a capacidade contributiva como mero 

critério de realização da igualdade, assumindo-se que este princípio em vista da finalidade 

da norma tributária pode ser realizado por meio de outros critérios. Este parece ser o 

caminho mais coerente. 

É que a capacidade econômica só poderá ser utilizada de maneira isolada como 

critério discriminatório quando presente a função fiscal da tributação, já que a tributação 

voltada à realização de anseios extrafiscais buscará outros parâmetros de discriminação 

constitucional. 

A concessão de incentivos fiscais para fins de estímulo a determinada atividade 

econômica, por exemplo, não poderia se sustentar caso estivesse fundada exclusivamente 

na capacidade contributiva dos contribuintes. Nestas hipóteses, muitas vezes, há relevante 

capacidade contributiva que, no entanto, deixa de ser o parâmetro de diferenciação entre os 

contribuintes, tendo em vista a eleição de uma finalidade diferente da simples repartição 

igualitária da carga tributária. 

Nessa linha parece caminhar HUMBERTO ÁVILA, para quem: 

quando, porém, os tributos se destinarem a atingir uma finalidade extrafiscal, 

porque instituídos com o fim prevalente de atingir fins econômicos ou sociais, a 

medida de comparação não será a capacidade contributiva. Ela deverá 

corresponder a um elemento ou propriedade que mantenha relação de 

pertinência, fundada e conjugada, com a finalidade eleita. (...) A instituição de 

um tributo com finalidade extrafiscal, no entanto, fará com que o ente estatal se 

afaste, em maior ou menor medida, do ideal de igualdade particular 

preliminarmente instituído. Esse afastamento faz com que a tributação se 

submeta a outro tipo de controle: o controle de proporcionalidade
389

. 

Nessa linha, as normas tributárias extrafiscais serão confrontadas com o 

princípio da igualdade em vista de sua finalidade. Ao intérprete caberá interpretar a 

existência de uma finalidade externa (à igualitária distribuição de encargos entre os 

contribuintes)  e verificar se o critério de discriminação adotado pela legislação guarda 

relação com a finalidade pretendida. 
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Volta-se, portanto, a ideia de que o princípio da igualdade é relacional, só 

podendo ser aplicado caso se estabeleça uma comparação entre dois ou mais sujeitos em 

vista de um critério contraposto à uma finalidade. 

É por isso que intuitivamente qualquer pessoa, ainda que não familiarizada 

com o direito tributário, concorda que uma tributação diferenciada em regiões menos 

desenvolvidas do Brasil é consentânea ao princípio da igualdade, caso a finalidade seja 

justamente a redução das desigualdades regionais. O tratamento discriminatório é 

legitimado em vista da finalidade da norma. 

Em assim sendo, as normas tributárias extrafiscais se afastam dos critérios 

gerais de discriminação previstos pela Constituição Federal, mas não deixam de se 

submeter ao princípio da igualdade. Este será realizado mediante o isolamento dos 

princípios que norteiam a finalidade extrafiscal almejada para, em seguida, sopesar a 

possibilidade de diferenciação em face do princípio da igualdade. 
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CAPÍTULO VI – FORMA FEDERATIVA DE ESTADO E 

EXTRAFISCALIDADE 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

A previsão da forma federativa de Estado pela Constituição Federal tem 

importantes repercussões quanto à utilização de normas tributárias extrafiscais. No caso 

brasileiro, esta questão ganha contornos ainda mais exigentes quando se percebe que o 

texto constitucional alçou o tema à condição de cláusula pétrea ao enunciar, em seu art. 60, 

§ 4º, I, que “não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a 

forma federativa de estado”. 

A ideia deste capítulo é discutir três grandes questões que vinculam o 

federalismo e a edição de normas tributárias extrafiscais. A primeira é constatar se há 

competência de todos os entes subnacionais para a instituição de normas tributárias 

extrafiscais e, partir daí, verificar a constitucionalidade de subtração, ainda que por emenda 

constitucional, desta autorização.  

O assunto está na pauta do dia, tendo em vista as muitas propostas de reformas 

tributárias apresentadas nos últimos anos, quase todas voltadas à centralização de alguns 

impostos sob a competência da União, em detrimento dos Estados-membros, do Distrito 

Federal e dos Municípios, reservando a estes últimos, como forma de manutenção do pacto 

federativo, o direito a parte dos recursos arrecadados
390

.  

O raciocínio não parece acertado. Como será demonstrado a seguir, a subtração 

da competência tributária dos entes subnacionais, ainda que estes mantenham fontes de 

receitas via repasse do governo central ou mesmo de um fundo de compensações, seria 

absolutamente inconstitucional, justamente em vista da usurpação completa da 

competência outorgada pela Constituição Federal para que todos os entes da federação 

prescrevam normas tributárias extrafiscais.  

Nos termos do que vem sendo apresentado desde as primeiras linhas desta tese, 

as normas tributárias não podem ser apreendidas como meros instrumentos que 

                                                 
390

 Nessa linha, cf. a PEC nº 233/08, de iniciativa da Presidência da República, que pretendia alterar a 

competência para a instituição do ICMS, para indicar que esta seria exercida “conjuntamente” pelos Estados 

e pelo Distrito Federal, mediante a edição de lei complementar. A rigor, a PEC pretendida transferir para a 

União a competência para a instituição do imposto, prevendo algumas regras que permitiam aos Estados, por 

meios de seus Governadores, alguma influência sobre a imposição tributária.  



 171 

possibilitam arrecadação de recursos, mas como instrumentos de intervenção do Estado 

sobre o domínio econômico e social. A retirada desta competência em grau elevado 

certamente fere o federalismo e, por isso, deve ser considerada em desacordo com o texto 

constitucional. 

Se a primeira questão a ser enfrentada tangencia um esforço de reconhecimento 

da competência dos entes subnacionais à instituição de normas tributárias extrafiscais, o 

segundo tema a ser discutido é justamente o oposto. A própria previsão da forma federativa 

de Estado que, em um primeiro momento, funciona como sustentáculo para a utilização de 

normas tributárias extrafiscais, apresenta-se, depois, como um limitador desta atividade. 

É neste ponto que emerge o que a doutrina nomeia de confronto entre 

competência reguladora e competência tributária, quando se passa a analisar de que forma 

regras de competência outorgada pelo texto constitucional quanto à regulação do domínio 

econômico podem ser utilizadas como limitadoras da competência tributárias pelos entes 

subnacionais. 

Por fim, será analisado em que sentido o sistema constitucional de repartição 

de receitas tributárias entre os entes da federação pode interferir na interpretação da 

competência tributária dos entes subnacionais para a edição de normas tributárias 

extrafiscais, notadamente as de exoneração. A questão ganha relevância, dentro de um 

contexto de federalismo fiscal, quando se reconhece que a edição de normas tributárias 

extrafiscais de incentivo por um ente pode acabar refletindo na diminuição de receitas de 

outro, como vem, inclusive, decidindo o STF
391

. 

Antes de enfrentar especificamente estas questões, é importante entender a 

forma de distribuição da competência tributária no Estado federal brasileiro. Isso servirá de 

pano de fundo para a correta exposição da matéria. 

 

 

6.2 OUTORGA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA NO ESTADO FEDERAL 

 

Não há consenso na doutrina acerca das notas mínimas exigidas para que se 

reconheça a forma federativa de Estado
392

. Ainda que seja possível a enunciação de 

contornos gerais, quase que intuitivamente expostos, tais como a reunião de unidades 

                                                 
391

 STF, RE nº 572.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18/6/2008, Dje 

4/9/2008. 
392

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, cit., p. 147. 
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periféricas, a outorga de autonomia para estas e a concentração da soberania em um ente 

central, em vista de regência empreendida por um texto constitucional comum
393

, é preciso 

reconhecer a dificuldade da apresentação de uma definição rigorosa. 

A questão se apresenta desta forma porque o objeto de estudo, a forma 

federativa de Estado, está em contínua mutação, estando prescrita por cada uma das ordens 

jurídicas constitucionais espalhadas ao redor do globo. Estudar, portanto, a forma 

federativa de Estado é estudar as normas constitucionais prescritivas deste arranjo 

institucional. 

Nos limites desta tese, é preciso encarar a federação como um instrumento de 

descentralização de poder e aproximação dos cidadãos com aqueles que regem seus 

destinos. Em país continental como o Brasil, entendeu o constituinte que a divisão do 

poder político em Municípios, Estados-membros, Distrito Federal e União, encerraria mais 

benefícios do que problemas, estabelecendo logo no art. 1º da CF que “a República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal...”. Nesse sentido também é a redação do art. 18 da CF quando determina 

que “a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 

nos termos desta Constituição”.  

Nestes termos, como corolário da descentralização político-administrativa são 

estabelecidos encargos aos diferentes entes federados, em regime de exclusividade, 

subsidiariedade ou concorrência, reservando-se ao Estado Federal, como ordem jurídica 

global, o exercício da soberania, o que inclui o estabelecimento das relações no âmbito 

internacional, inclusive no que se refere à matéria tributária
394

. 

Como não há autonomia política sem autonomia financeira
395

, o texto 

constitucional estabelece uma rígida repartição da competência tributária entre os 

                                                 
393

 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições e federalismo. São Paulo: Dialética, 2005, p. 38. 
394

 Essa afirmação encontra certa resistência no âmbito tributário. Parte da doutrina alega que, devido à 

prescrição contida no artigo 151, III, da CF não poderia haver a celebração de tratado internacional que 

trouxesse a previsão de isenções heterônomas. Não parece correta a posição. A celebração de tratado 

internacional, como foi já foi exposto, é de competência do Estado Federal como ordem jurídica global (da 

República Federativa do Brasil), e não da União, ordem jurídica periférica. Não há que se confundir o Estado 

Federal (que é a junção de todos os entes da Federação) com um ou outro ente subnacional, mesmo que este 

ente seja a União. Sobre o assunto, cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes. Os tratados internacionais e seus 

reflexos no direito brasileiro. Teoria geral da obrigação tributária – Estudos em homenagem ao Professor 

José Souto Maior Borges. Coord. Heleno Torres, São Paulo: Malheiros, 2005, p. 190-213.  
395

 Nesse sentido comenta Dalmo de Abreu Dallari: “dar-se competência é o mesmo que atribuir encargos. É 

indispensável, portanto, que se assegure a quem tem os encargos uma fonte de rendas suficientes, pois do 

contrário a autonomia política se torna apenas nominal, pois não pode agir, e agir com independência, 
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diferentes entes da federação, municiando-os de instrumentos para a consecução de 

receitas, essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.  

Além disso, em vista da necessidade de adoção de um federalismo cooperativo 

consentâneo com um dos objetivos da República que justamente se traduz na erradicação 

da pobreza e da marginalização, bem como na redução de desigualdades regionais (art. 3º, 

III, da CF), há o estabelecimento de uma segunda fonte de recursos pautado na repartição 

de receitas tributárias entre os diferentes entes federativos. 

Logo se percebe que o constituinte adotou um modelo binário de obtenção de 

receitas pelos entes federados, prevendo (i) competência tributária para todos; e (ii) 

repartição de parte das receitas arrecadadas. Fala-se em modelo binário porque a federação 

poderia ter sido prevista com a concentração da competência tributária apenas na União e o 

estabelecimento de regras rígidas de repartição das receitas. Não foi este o modelo 

prescrito pela Constituição. 

Ainda que ostente uma série de desvantagens, a começar pela possibilidade de 

estabelecimento de guerras fiscais entre os entes subnacionais, a Constituição previu um 

modelo de federalismo pautado na outorga de considerável parcela da competência 

tributária para os Estados-membros, para o Distrito Federal e para os Municípios, 

consideração que não pode ser desprezada no delineamento da federação brasileira, 

inclusive para fins de estabelecimento do âmbito de proteção de imutabilidade do 

princípio. 

A delimitação da competência tributária atribuída à cada um dos entes tomou 

por base a classificação das espécies tributárias. Como se verá mais adiante, uma das 

funções da existência de diferentes espécies tributárias é justamente permitir a distribuição 

de competência em um Estado federado
396

. 

Assim, a Constituição estabeleceu competência exclusiva da União no que se 

refere aos empréstimos compulsórios (art. 148 da CF) e às contribuições (art. 149 e art. 195 

da CF)
397

, prevendo, no entanto, competência concorrente com relação a impostos, taxas e 

contribuições de melhoria (art. 145 da CF).  

                                                                                                                                                    
quem não dispõe de recursos próprios”. (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 

São Paulo: Saraiva, 1979, p. 228). 
396

 Cf. a seção 8.2.1. 
397

 A rigor, em vista de Emendas Constitucionais, não há mais exclusividade da União para a instituição de 

contribuições, tendo em vista que os Municípios podem instituir contribuições para o custeio do serviço de 

iluminação pública e os Estados-membros e o Distrito Federal podem instituir contribuições para o custeio do 

regime próprio de previdência de seus servidores. 
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Com relação aos impostos, a Constituição por meio do emprego de conceitos 

determinados
398

, previu materialidades passíveis de serem eleitas como signos presuntivos 

de riqueza pelo legislador e, partir daí, serem oneradas. 

Como se verá mais adiante, a atribuição de competência tributária, em um 

modelo ideal, deveria guardar uma relação de compatibilidade com a competência 

reguladora prevista pela própria Constituição, bastando, para tanto, perceber, por exemplo, 

que ao ente responsável por “administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as 

operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, 

bem como as de seguros e de previdência privada” (art. 21, VIII, da CF), deveria também 

ser outorgada competência para a instituição de impostos “sobre operações de crédito, 

câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários” (art. 153, V, da CF). 

No entanto, nem sempre há harmonia entre competência reguladora e 

competência tributária, como no exemplo acima em que a União detém ambas as 

competências. 

Voltando à questão da outorga de competência impositiva, a Constituição 

estabelece a seguinte repartição entre os entes federados: 

 

1. À União, caberá instituir impostos sobre: 

1.1 a importação de produtos estrangeiros (II); 

1.2 a exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (IE); 

1.3 renda e proventos de qualquer natureza (IR); 

1.4 produtos industrializados (IPI); 

1.5 operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF); 

1.6 propriedade territorial rural (ITR); e 

1.7 grandes fortunas (IGF). 

 

2. Aos Estados-membros, caberão instituir impostos sobre: 

2.1 a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD;  

2.2 operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS); e  

2.3 a propriedade de veículos automotores (IPVA). 

 

3. Aos Municípios, caberão instituir impostos sobre: 

3.1 a propriedade predial e territorial urbana (IPTU); 

3.2 a transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI); e 

                                                 
398

 Cf. a seção 5.3.1.1. 
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3.3 serviços de qualquer natureza (ISS). 

 

4. Ao Distrito Federal, caberá a instituição dos impostos de competência dos Estados-membros e dos 

Municípios. 

 

A competência para a instituição das taxas se estabelece em vista do ente que 

tiver exercido o poder de polícia ou tiver prestado ou colocado à disposição do contribuinte 

serviço específico e divisível. Caberá, então, a instituição ao ente que prestar (ou colocar à 

disposição) serviço público específico e divisível ou empreender a atividade de 

fiscalização, exercendo seu poder de polícia, nos termos, é claro, da competência reservada 

constitucionalmente para tais atividades.  

Por fim, caberá a instituição de contribuição de melhoria ao ente que tiver 

realizado obra pública da qual tenha decorrido valorização imobiliária. 

Para fins de equalização do sistema tributário construído por estas diversas 

pessoas políticas, a Constituição prevê a figura das normas gerais, estabelecidas por lei 

complementar
399

. 

Diante deste quadro, cada ente federado, no âmbito de suas parcelas de 

competência, se utiliza de normas tributárias no sentido de angariar recursos (função 

fiscal), bem como no sentido de induzir comportamentos humanos (função extrafiscal)
400

.  

 

 

6.3 A DISCRIMINAÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS É FUNDAMENTO DO PACTO 

FEDERATIVO BRASILEIRO 
 

 

Diante desse cenário, a primeira questão posta à análise gira em torno da 

constitucionalidade de eventual supressão da competência tributária de parte dos entes da 

federação, com a concentração na União da competência legislativa para criação de 

tributos únicos para as três esferas de governo. 

                                                 
399

 Cf. MOURA, Frederico Araújo Seabra de. Lei complementar tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 

p. 174 e ss. 
400

 Como exemplos, além da União, os Municípios podem estabelecer alíquotas progressivas para o IPTU 

que, segundo a redação atual da Constituição, podem funcionar como instrumento de redistribuição de renda 

e, ainda, como vetor de desestímulo à não promoção do adequado aproveitamento de solo urbano não 

edificado e os Estados-membros podem estabelecer, respeitada as restrições constitucionais, incentivos 

fiscais para, por exemplo, estimular o incremento da economia local ou de um determinado setor específico 

desta. 
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Adianta-se em afirmar que mesmo havendo repasse da arrecadação dos tributos 

aos demais entes federativos, garantindo-se a inexistência de perda de arrecadação, não 

haveria para tanto autorização constitucional, estando tal prática claramente em 

descompasso com o princípio federalista.  

A chave da questão está no fato de que a concentração legislativa nas mãos da 

União, ainda que gere receitas aos demais entes da federação, acaba por usurpar dos 

demais autonomia para utilizar normas tributárias extrafiscais no âmbito de sua 

competência tributária. Atribuição que, claramente, lhe é garantida pelo atual texto 

constitucional. 

Para que o princípio federalista seja preservado, não basta o recebimento dos 

valores decorrentes da arrecadação tributária pelos entes subnacionais. É preciso que o 

Legislativo de cada uma das esferas de governo mantenha sua competência para, em vista 

de diversos fatores econômicos, políticos e sociais − que são únicos e variáveis de 

Município para Município, de Estado para Estado −, produzir leis sobre os tributos de sua 

competência. 

A questão, inclusive, diz de perto com a prerrogativa que a população local tem 

de, por meio de seus representantes, consentir com um determinado modelo de tributação 

que, por exemplo, privilegie ou não a distribuição de renda, estabeleça ou não 

diferenciações entre espécies de automóveis, considere ou não determinada mercadoria 

como essencial ou entenda ou não pela conveniência de tributar determina espécie de 

serviço. O emprego de normas tributárias extrafiscais na modelagem dos tributos é 

essencial para que a federação se fortaleça, de modo que as peculiaridades de cada Estado 

ou Município possam ser refletidas em seu sistema tributário
401

. 

Assim, a conclusão é no sentido de que a discriminação das competências 

tributárias, com a possibilidade de manejo de normas tributárias extrafiscais pelos diversos 

entes da federação, é fundamento do princípio federalista previsto pela Constituição 

Federal, não podendo ser alterada de modo substancial, sob pena de ofensa à cláusula 

pétrea. 

 

                                                 
401

 Além disso, as necessidades arrecadatórias de cada um dos entes federativos podem variar drasticamente, 

não sendo crível que se estabeleça, por exemplo, alíquotas uniformes do IPTU para Municípios que, de um 

lado, dependem desta arrecadação para o custeio de seus serviços essenciais e, de outro, Municípios que 

fazem jus à repartição de compensações financeiras, nos termos do art. 20, § 1º, da CF. Do mesmo modo, a 

avaliação da capacidade econômica entre os contribuintes tem de ser particularizada em um país com tantos 

contrastes, não sendo crível o estabelecimento de competência central para a instituição de tributos que, 

atualmente, são pulverizados.  



 177 

6.4 COMPETÊNCIA REGULADORA COMO LIMITE À INSTITUIÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS 

EXTRAFISCAIS 

 

Em paralelo à possibilidade de edição de normas tributárias extrafiscais, postas 

no âmbito de uma intervenção estatal sobre o domínio econômico por indução
402

, o Estado 

pode regular a conduta dos agentes econômicos dentro de uma intervenção diretiva, pelo 

emprego de normas jurídicas que prevejam proibições ou obrigações
403

. 

Em um Estado federal, a competência para a criação destas normas (aqui 

chamada de competência reguladora
404

) também é repartida entre os entes federativos, 

quando podem surgir conflitos entre o emprego de normas tributárias extrafiscais e a 

previsão de competência reguladora prescrita pela Constituição Federal. 

No exemplo dado linhas atrás
405

, haveria conflito se a competência para a 

instituição do IOF não fosse da União, tendo em vista que cabe a esta “administrar as 

reservas cambiais do País”. Caso o IOF fosse manejado por ente diferente da União, em 

vista de interesses até mesmo arrecadatórios, o imposto, quando incidente sobre as 

operações de câmbio, poderia conflitar com a política cambial estabelecida pela União. 

Assim, é preciso reconhecer no estabelecimento da competência reguladora 

pela Constituição Federal um importante limite ao emprego de normas tributárias 

extrafiscais pelos entes da federação, notadamente me virtude da presença do se chama de 

efeito oblíquo do exercício da competência tributária sobre a competência reguladora. 

Parte-se, para tanto, do raciocínio de que o trabalho desenvolvido pelo 

constituinte na distribuição rigorosa da competência reguladora não pode ser abalado pelo 

exercício da competência tributária pelos demais entes federados. 

O correto entendimento da questão passa, portanto, por uma análise da forma 

de distribuição da competência reguladora. Nos termos do que dispõem os seus arts. 22, 23 

e 24, todos da CF, a competência reguladora foi distribuída em três blocos: (i) matérias de 

competência exclusiva da União; (ii) matérias de competência comum; e (iii) matérias de 

competência concorrente. 

Nos limites do tema em debate, interessam de modo mais específico as 

competência reguladoras privativa da União que, em vista do exercício da competência 

tributária pelos demais entes poderia, em tese, ser invadida. Assim, se cabe à União 
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 Cf. a seção 3.3 e 3.3.2. 
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 BOMFIM, Diego. Tributação e livre concorrência, cit., passim. 
404

 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 185. 
405

 Cf. a seção 6.2. 
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privativamente legislar sobre comércio exterior e interestadual, não cabe a nenhum outro 

ente federado, ainda que por meio de suas normas tributárias, invadir esta seara, regulando, 

indutivamente, por exemplo, o comércio exterior. Aqui, a competência reguladora vincula 

um claro limite ao emprego de normas tributárias extrafiscais pelos demais entes da 

federação. Do mesmo modo, quando se trata de competência concorrente, à União caberá 

apenas a edição de normas gerais (art. 24, § 1º, da CF), cabendo a suplementação da 

legislação pelos Estados (art. 24, § 2º, da CF) e aos Municípios caberá legislar sobre 

assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF), não podendo, também aqui haver invasões de 

um ente sobre a competência do outro. 

Para que a norma tributária extrafiscal possa ser legitimamente instituída, o 

ente deverá ter competência para tributar e competência para regular. Nestes termos, 

pontua LUÍS EDUARDO SCHOUERI: 

Normas tributárias indutoras sujeitam-se: i) por força do veículo pelo qual se 

introduzem no mundo jurídico, às regras de repartição de competências 

tributárias  ii) por força da matéria que regulam, às regras de competência 

legislativa. Conclui- se, portanto, pela necessária concomitância de 

competências, para que se introduzam normas tributárias indutoras válidas no 

ordenamento brasileiro
406

. 

Decerto essa preocupação só se manifesta na utilização de normas tributárias 

extrafiscais, já que nas normas tributárias fiscais, apesar da potencialidade de geração de 

efeitos sobre a competência reguladora, não poderá haver menoscabo da fatia de 

competência tributária de um dado ente federado sob o argumento de invasão de 

competência reguladora de outro. Nessa hipótese, mesmo que marginalmente sejam 

mensuradas induções econômicas em campo alheio, é de se admitir que esses efeitos, 

irrelevantes em comparação aos gerados pela extrafiscalidade, são corolários do exercício 

da competência tributária, e não servem de fundamentação a qualquer tipo de restrição ao 

exercício da competência tributária com anseios fiscais. O foco dessa intersecção de 

competências, portanto, se dá ante a utilização da tributação com anseios extrafiscais. 

Em assim sendo, o manejo de normas tributárias extrafiscais, além do respeito 

a todos os limites constitucionais ao poder de tributar, deve ater-se aos limites impostos 

pela repartição da competência reguladora. Assim, não caberá aos Estados e Municípios, 

por meio de seus tributos, regular, mesmo indiretamente, matérias de índole nacional 

reservadas à União, não devendo esta última, nas matérias de competência concorrente, 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, cit., p.  



 179 

invadir a competência de regulação econômica outorgada aos demais entes da federação 

(questões de interesse local para os Municípios, por exemplo).  

Esse posicionamento é reforçado por LUIZ MÉLEGA
407

, quando afirma que, “no 

federalismo, a extrafiscalidade encontra meios de ser manipulada por qualquer dos entes 

tributantes, desde que, embutida no tributo que lhe pertencer, tenha por objeto influir 

sobre o campo que se situe sob o seu poder de polícia”. 

Em conclusão, a instituição de normas tributárias extrafiscais encontra na 

outorga de competência reguladora um importante limite, reconhecendo-se a necessidade 

de estas se sujeitarem a um duplo controle de competência, vez que terão de estar 

consentâneas do ponto de vista tributário e regulador. 

 

 

6.5 NORMAS TRIBUTÁRIAS EXTRAFISCAIS EXONERATIVAS, FEDERALISMO E REPARTIÇÃO 

CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 

 

Também vinculada com a questão federativa, encontra-se a interação entre a 

edição de normas tributárias extrafiscais de estímulo (de exoneração) e os impactos que 

estas podem gerar na repartição constitucional de receitas tributárias. 

Como foi apresentado, o federalismo fiscal brasileiro é previsto através de um 

modelo binário de obtenção de receitas pelos entes federados. Além das receitas próprias, 

Estados-membros, Distrito Federal e Municípios recebem transferências obrigatórias de 

recursos em vista de prescrição constitucional. Fala-se, então, nas regras de repartição de 

receitas entre os entes da federação. 

Como a Constituição Federal tratou o tema no sentido de repartição de receitas 

tributárias, o emprego de normas tributárias de exoneração não vinha gerando qualquer 

discussão. As repartições seriam feitas com base na receita efetivamente arrecada. 

A questão ganhou novas cores com a prolação de Acórdão pelo STF que, 

avaliando a concessão de incentivos fiscais no âmbito do Estado de Santa Catarina, 

entendeu que o Município de Timbó não poderia ser prejudicado, no que se refere às suas 

transferência constitucionais,  em vista de incentivos fiscais concedidos pelo Estado
408

.  

                                                 
407

 Sobre o assunto, cf. MÉLEGA, Luiz. O poder de tributar e o poder de regular. Direito tributário atual. 

NOGUEIRA, Ruy Barbosa (coord.), v. 7/8, São Paulo: IBDT/Resenha tributária, 1987/88, p. 1.771/1.813 

(1.781). 
408

 STF, RE nº 572.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18/6/2008, Dje 

4/9/2008. 
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Mantida esta linha jurisprudencial, seria imperioso o reconhecimento de que a 

União e os Estados, apesar de competentes para a instituição de seus impostos, não seriam 

igualmente competentes para exonerá-los, tendo em vista que parte das potenciais receitas 

deveriam ser repassadas, com ou sem efetiva arrecadação. Como comentam FERNANDO 

FACURY SCAFF e ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA
409

, “caso esse entendimento 

prospere, a margem de manobra para a implementação de políticas fiscais pela União se 

reduz substancialmente”. Neste ponto, é importante lembrar que o IR, o IPI, o ITR e o IOF 

são objeto de partilha pela União. 

Não parece correta a interpretação dada pelo Tribunal à questão. Primeiro 

porque não se pode confundir receita com expectativa de receita. O que a Constituição 

prescreve que é que as receitas arrecadadas com alguns dos impostos de competência da 

União e dos Estados-membros sejam objeto de repasse. Isso, no entanto, não autoriza 

interpretação no sentido de que o próprio exercício da competência tributária fica limitado 

em vista da necessidade dos repasses. 

A pessoa política que detém competência tributária tem liberdade para instituir 

e exonerar livremente os seus tributos. As receitas, caso existam e no montante em que 

existam, é que são objeto de repartição. Pensar diferente é inverter a lógica. 

Além disso, a decisão encontra problemas de ordem prática, a começar pela 

difícil definição do patamar de normalidade da arrecadação para que, em comparação que 

este, seja possível excluir os incentivos outorgados. Depois, a perda de arrecadação pode 

ser decorrente de diversos fatores não vinculados à concessão de incentivos fiscais, o que 

provocaria nova dificuldade de operacionalização da decisão. 

Em vista destes breves argumentos, não parece crível que a competência 

tributária dos entes da federação, especificamente no que se refere à instituição de normas 

tributárias extrafiscais de exoneração, seja limitada pelas regras de repartição de receitas 

tributárias, ainda que exista paradigma do STF em sentido contrário.   

 

 

                                                 
409

 SCAFF, Fernando Facury; e SILVEIRA, Alexandre Coutinho da. Competência tributária, transferências 

obrigatórias e incentivos fiscais. In: CONTI, José Maurício et al. (org.). Federalismo fiscal: questões 

contemporâneas. Florianópolis: Conceito, 2010, p. 285-302. 
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CAPÍTULO VII – CONCEITO DE TRIBUTO COMO LIMITAÇÃO À 

EXTRAFISCALIDADE 

 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

Indicar ou não determinada cobrança estatal como “tributo”, apesar de parecer 

em um primeiro momento atividade fácil e sem efeitos concretos, revela-se como um dos 

principais e mais conturbados temas enfrentados pela doutrina e pelos tribunais no âmbito 

tributário. 

A questão é de grande relevância porque a indicação de determinada cobrança 

como tributo gera a necessidade de que este passe a se sujeitar ao regime jurídico tributário 

estabelecido pela Constituição Federal, notadamente no que se refere às limitações 

constitucionais ao poder de tributar
410

. 

A questão da definição de tributo, que se inicia tormentosa em vista da 

ambiguidade do termo
411

, é tomada como central no âmbito da ciência do direito 

tributário
412

. Apesar de muito estudada, ainda apresenta complexidades não totalmente 

exploradas, especialmente quando contraposta à possibilidade de utilização de tributos com 

finalidades extrafiscais.  

Nos termos do que será apresentado ao longo deste capítulo, há um conceito 

constitucional de tributo que deve funcionar como um limite ao emprego de normas 

tributárias extrafiscais, já que a função ou o fim não pode desnaturar o instrumento. Ou, de 

outra forma: os tributos, em vista do seu perfil constitucional, não podem ser desnaturados 

em razão de fins perseguidos pelo Estado. Para serem instituídos em conformidade com a 

Constituição Federal, devem se manter de acordo com o regime jurídico que lhes é 

peculiar, no que será imperioso o reconhecimento de que não servem como instrumento de 

intervenção estatal em muitos casos. 

                                                 
410

 Como acertadamente adverte Paulo Ayres Barreto, “não é o regime jurídico atribuído a uma obrigação 

que lhe predica a natureza tributária. O caráter tributário decorre da subsunção da exigência ao conceito de 

tributo. Presentes as notas que o caracterizam, impõe-se o reconhecimento de que tributo se trata e que, 

consequentemente, o regime jurídico aplicável é o tributário, ainda que não seja ele idêntico para todas as 

espécies tributárias” (BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições, cit., p. 41). Nesse sentido, cf. SANTI, Eurico 

Marcos Diniz de. As classificações no sistema tributário brasileiro. In: Justiça tributária: I Congresso 

Internacional de direito tributário. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 125-147 (144-145). 
411

 Sobre as diversas acepções que o termo “tributo” pode ostentar, cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso 

de direito tributário, cit., p. 45-51. 
412

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária, cit., p. 34. 
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O que se pretende defender é que as normas tributárias podem ser manejadas 

na instituição dos tributos, desde que estes continuem a ser tributos. A assertiva, que 

aparentemente se apresenta como um truísmo, gera uma série de discussões, passando pela 

existência e definição de um conceito constitucional de tributo até chegar à amplitude de 

elasticidade das notas marcantes deste conceito para fins de manutenção do regime 

tributário quando do emprego das normas tributárias extrafiscais. 

O objeto deste capítulo, então, é defender que o próprio conceito de tributo é 

um limite ao emprego das normas tributárias extrafiscais, apresentando de maneira 

minudente, a partir da tessitura normativa e da experiência jurisprudencial brasileira, como 

o ordenamento deve recepcionar essa constatação. 

 

 

7.2 DEFININDO O CONCEITO CONSTITUCIONAL DE TRIBUTO 

 

Uma característica peculiar da ciência do direito é que esta se debruça sobre 

um objeto cultural sem existência ontológica objetiva
413

. É justamente por essa razão que 

não há um conceito universal de tributo que, ao revés, está atrelado ao que vier a ser 

determinado por cada ordenamento jurídico específico. Se cabe à ciência do direito 

tributário em sentido estrito (dogmática jurídica) a descrição deste conceito
414

, esta não 

poderá desprezar uma análise acurada do ordenamento jurídico específico objeto de 

interpretação, afastando-se, portanto, da tentação do emprego de conceitos universais e 

aplicáveis para todos os ordenamentos jurídicos
415

. 

No Brasil, como já foi exposto ao longo do capítulo anterior, o texto 

constitucional traça de maneira minudente a formatação do sistema tributário nacional, 

chegando mesmo a prescrever que a definição de tributo é matéria reservada à lei 

complementar. Nesse sentido, estabelece o art. 146, III, “a”, da CF que “cabe à lei 

complementar: (...) III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação 
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 Cf. VILANOVA, Lourival. Sobre o conceito do direito. In: ____. Escritos jurídicos e filosóficos. v. 1. São 

Paulo: Axis Mundi, 2003, p. 1-78. 
414
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atividade cognoscitiva, razão pela qual é correto falar-se que a ciência do direito tem como objeto o que se 

nomeia de descrição interpretativa do direito positivo. Cf. a seção 9.2.1.1.1. 
415

 BORGES, José Souto Maior. Obrigação tributária: uma introdução metodológica. 2ª ed., São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 60-64. 
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aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases 

de cálculo e contribuintes”. 

Uma leitura menos atenta do dispositivo poderia levar o intérprete à conclusão 

de que houve por parte da Constituição uma clara outorga de competência para que o 

conceito de tributo venha a ser prescrito pelo legislador infraconstitucional (mediante lei 

complementar). Tal raciocínio, no entanto, estaria viciado em vista de uma (não) 

diferenciação fundamental entre conceito e definição. 

A Constituição Federal outorga à lei complementar a definição de “tributo” 

que, no entanto, se apresenta como autêntico conceito constitucional
416

. Há, portanto, um 

conceito constitucional de tributo que deverá ser definido pela lei complementar. Essa 

definição do conceito de tributo pode e deve ser analisada para fins de apuração de sua 

juridicidade.  

Neste estágio do discurso é importante esclarecer que o argumento de 

inexistência de dispositivo constitucional, indicando o que se deve entender por tributo, 

não desautoriza, de forma alguma, o raciocínio anteriormente exposto. O conceito 

constitucional de tributo é implícito e pode ser extraído pelo intérprete a partir dos diversos 

dispositivos constitucionais. 

O processo de interpretação se inicia logo pelo art. 1º da CF. Segundo o 

dispositivo, “a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos...”. De uma simples leitura, é possível destacar três 

informações de extrema relevância para o direito tributário: (i) o Brasil adota um regime 

republicano como forma de governo; (ii) se organiza como uma federação indissolúvel 

formada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios; e (iii) 

constitui-se como um Estado Democrático de Direito. 

A partir daí, extrai-se a nota de que o tributo não decorre de uma relação de 

império ou de poder, mas antes de um expresso consentimento do povo, outorgado nos 

termos do que dispõe a própria Constituição. Na bela passagem de ROQUE ANTONIO 

CARRAZZA
417

, “numa República, o Estado, longe de ser o senhor dos cidadãos, é o 
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 Como afirma Paulo Ayres Barreto, “nos termos em que foi estruturado o sistema tributário na 

Constituição de 88, é força convir sobre a existência de um conceito constitucional de tributo” (BARRETO, 

Paulo Ayres. Contribuições, cit., p. 39). 
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protetor supremo de seus interesses materiais e morais. Sua existência não representa um 

risco para as pessoas, mas um verdadeiro penhor de suas liberdades”. 

Em assim sendo, é o próprio texto constitucional que, de modo implícito, 

impõe que o tributo se apresente como uma relação obrigacional, e não como uma 

cobrança decorrente do poder de império estatal. Neste sentido CÉSAR GARCÍA NOVOA
418

 

afirma que “la gran aportación de la idea de una relación jurídica entre el Estado creedor 

y el contribuyente deudor consiste, en primer lugar, en concebir ese vínculo, no como una 

relación de poder, sino como una relación sometida al Derecho”.  

Tomando de maneira muito direta e parcial
419

 o reconhecimento do Estado 

Democrático de Direito como um preceito que impõe que todos, incluindo o Estado, se 

submetam às imposições constitucionais e legais, e que a Constituição em seu art. 5º, II, 

alça a igualdade como um direito fundamental do cidadão-contribuinte, é possível, então, 

dar um passo além para afirmar que a relação obrigacional tributária é formada por sujeitos 

(ativo e passivo) que ostentam condições de igualdade. 

Adentrando nos dispositivos constitucionais que delineiam o sistema tributário 

nacional, nota-se de modo muito evidente que todas as hipóteses em que se permite a 

cobrança de tributos advêm de situações lícitas. Com exceção da possibilidade de criação 

de alíquotas progressivas do IPTU como sanção caso o contribuinte não promova o 

adequado aproveitamento de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, nos 

termos do que dispõe o art. 182, § 4º, da CF
420

, todos os demais pressupostos de fato 

passíveis de ser eleitos como eventos hipotéticos que, uma vez ocorridos, instauram o 

vínculo obrigacional, são atividades lícitas, sejam realizadas pelo contribuinte ou pelo 

Estado. Aqui, assume-se também a premissa de que os tributos correspondem sempre a 

receitas derivadas, em contraposição a receitas originárias decorrentes, por exemplo, de 

compensações financeiras pela exploração de bens públicos
421

. 
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 NOVOA, César García. El concepto de tributo, cit., p. 60. 
419

 A acepção adotada neste momento, apesar de suficiente para o desenvolvimento da linha de raciocínio que 

se pretende expor, é parcial. Trata-se, na lição de J. J. Gomes Canotilho, de apenas um de seus sentidos, 

nomeado de “princípio da conformidade dos atos do estado com a Constituição”. Cf. CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª. ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 246. 
420

 Cf. a seção 8.3.4. 
421
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Por fim, em vista da prescrição encartada no art. 150, I, da CF, reconhece-se 

que os tributos só podem ser estabelecidos por lei, de modo que se constitui o tributo como 

uma obrigação compulsória no sentido de não decorrer da vontade das partes. 

Reunindo esses elementos, é possível a enunciação da seguinte definição do 

conceito constitucional: tributo constitui-se de uma relação jurídica obrigacional 

compulsória, formada entre o Estado e o contribuinte em regime de igualdade, que se 

instaura pela ocorrência de fato lícito previsto em lei. 

Apresentado brevemente os fundamentos que conduzem ao conceito 

constitucional de tributo, passa-se à análise da definição prescrita pelo CTN para, então, 

avaliar como o conceito de tributo pode servir como um limite ao emprego de normas 

tributárias extrafiscais. 

 

 

7.3 SOBRE O CONCEITO POSITIVADO PELO CTN E SUAS NOTAS DEFINITÓRIAS 

 

Em vista do recorte metódico adotado no desenvolvimento desta tese, não cabe 

empreender juízo acerca da correção ou não, ou mesmo da conveniência ou não, do 

estabelecimento de definições pelo ordenamento jurídico (as chamadas definições legais), 

sendo esta, em verdade, tarefa de política legislativa
422

. 

Do ponto de vista dogmático, o que precisa ficar assentado de maneira muito 

firme é que as definições legais, ainda que ostentem em uma primeira e superficial análise 

cunho descritivo, encerram em verdade autênticas prescrições
423

.  

É por essa razão que os textos normativos se submetem à lógica deôntica, 

baseada na valência válido/inválido, e não à chamada lógica alética, quando os enunciados 

podem ser indicados como verdadeiros ou falsos
424

. É justamente com base nesses 

ensinamentos que o intérprete não pode se deixar enganar por uma leitura superficial do 

art. 3º do CTN, quando determina que “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 
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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”. 

Não há, como inicialmente se poderia supor, a mera descrição de notas 

características do que seja um tributo. Ao revés, há uma determinação no sentido de que 

qualquer cobrança, desde que se subsuma a determinadas notas deste dispositivo, deve ser 

considerada um tributo, submetendo-se ao regime jurídico próprio tributário, atraindo, 

portanto, todas as garantias constitucionalmente previstas aos contribuintes. 

O referido dispositivo opta por empreender uma definição conotativa, de modo 

que qualquer elemento que se subsuma àquelas notas definitórias passará a fazer parte do 

conjunto e, então, ostentará a condição de tributo. Com base nisso, a doutrina costuma 

descrever a presença de cinco notas essenciais na referida definição. Para que pudesse ser 

classificada como tributo, portanto, uma exação deveria ser (i) uma prestação pecuniária; 

(ii)  compulsória; (iii) que não constitua sanção por ato ilícito; (iv) instituída em lei; e (v) 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada
425

. 

O direito positivo, portanto, define o conceito de tributo, sendo certo que o 

vocábulo deve ser entendido como representativo de uma prestação pecuniária que 

acumule todas as características acima enunciadas.  

Apesar disso, para que a interpretação do referido dispositivo de lei seja 

realizada em sua completude, é preciso separar as notas que definem o que deve ser 

entendido por tributo daquelas outras que diversamente tratam apenas do regime jurídico 

tributário, sob pena de circularidade da definição empreendida.  

Em face da cobrança compulsória de dinheiro pelo Estado em virtude de atos 

lícitos, está o intérprete diante de um tributo que, em virtude do regime jurídico tributário 

prescrito pela Constituição Federal, terá de ser instituído em lei e cobrado mediante 

atividade administrativa vinculada. 

A definição de tributo empreendida pelo CTN, nos termos dos ajustes 

interpretativos realizados, se amolda ao conceito constitucional de tributo
426

, mantendo-se 

no ordenamento. 

A partir dessas características, esta tese passa a verificar os limites que tal 

definição de tributo conforma para fins de utilização pelo Estado de normas tributárias 

extrafiscais.  
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Aqui, não se propõe uma redefinição do conceito de tributo com base na 

extrafiscalidade
427

, mas, ao revés, uma avaliação da extrafiscalidade a partir dos limites 

constitucionais e legais do conceito de tributo.  

Essa linha de raciocínio vem sendo uma das tônicas desta tese. Não se pode 

moldar o instrumento a partir das funções que se pretende que este cumpra. As normas 

tributárias e, por isso, os tributos (tomados aqui como instrumentos) tiveram seus limites 

minudentemente prescritos pela Constituição Federal, havendo, inclusive, preocupação em 

criar ressalvas quando do exercício da função extrafiscal por determinados tributos.  

A utilização destes instrumentos fora dos limites constitucionalmente prescritos 

não pode ser amparada em argumentos relacionados com a função (extrafiscal) destes, sob 

pena de se inverter a lógica de análise da matéria. Primeiro, verifica-se em quais situações 

podem ser utilizadas normas tributárias extrafiscais; depois, caso compatíveis com a 

função, defende-se seu emprego. 

É sempre importante mencionar que a atuação do Estado para fins de condução 

de comportamento humano, inclusive no domínio econômico, pode ser realizada por meio 

de normas regulatórias, tornando as condutas obrigatórias ou proibidas, sendo muito 

importante reconhecer que nem sempre o emprego de normas tributárias extrafiscais, 

indutoras de comportamentos (por meio do emprego do modal permitido), é possível. 

 

 

7.4 TRIBUTO NÃO CONSTITUI SANÇÃO POR ATO ILÍCITO 

 

De todas as notas definitórias do conceito de tributo, a que guarda relação 

direta com a instituição de normas tributárias extrafiscais é aquela que impede que o 

tributo se constitua em sanção por ato ilícito, notadamente porque os tributos não podem 

funcionar como instrumentos indiretos para a regulação de comportamentos tomados como 

indesejados pelo legislador. 

Em vista dessa característica e também por conta da regra que proíbe o efeito 

de confisco, os tributos não podem se constituir em instrumento para que o Estado regule 

de maneira cogente comportamentos humanos.  

Em passagem anterior, comentou-se sobre a possibilidade de interpenetração 

entre competência tributária e competência reguladora, colocando-se em evidência o fato 

de que a própria repartição de competência reguladora terminava por ser um limitador ao 

                                                 
427

 Nesse sentido, Cf. CORRÊA, Walter Barbosa. Contribuição ao estudo da extrafiscalidade, cit., p. 73. 
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exercício da competência tributária quando da instituição de normas tributárias 

extrafiscais.  

Emerge daí discussão travada quando o mesmo ente da federação que possui 

competência reguladora para tratar de determinada matéria o faz por meio de normas 

tributárias, de modo a “proibir” a conduta. Diante desse cenário, já houve quem 

defendesse, com base no aforismo a maiori, ad minus, que se o Estado tem competência 

para proibir determinada conduta, nada obstaria que essa proibição se fizesse mediante o 

emprego de normas tributárias
428

.  

Não procede a interpretação. Como foi apresentado, os tributos, como 

instrumento que são para intervenção do Estado sobre o domínio econômico, podem atuar 

no campo da indução. Se o interesse for o de tornar a conduta ilícita, proibindo-a, a norma 

tributária será inadequada. 

Por isso mesmo é que se argumenta que os tributos não podem funcionar como 

substitutivos de sanções por atos ilícitos, transmudando-se em normas jurídicas impositivas 

de condutas. Se isso fosse possível, haveria nítida confusão entre competência regulatória e 

competência tributária, além de ofensa à própria natureza jurídica do tributo.  

Para que se tenha ideia das consequências graves disso, basta lembrar que a 

competência regulatória e a competência tributária são distribuídas de modo diferentes aos 

entes que compõem a federação. Se aqueles que detêm apenas competência tributária 

tivessem a prerrogativa de utilizar seus tributos como instrumentos de sanção, estes 

passariam a exercer, ainda que indiretamente, competência regulatória, subvertendo o 

sistema constitucional de distribuição de competências. 

É nesse exato sentido que, acertadamente, em antigo precedente do STF, 

consignou o Ministro MOREIRA ALVES
429

: “não é permitido, em nosso sistema tributário, 

que se utilize de um tributo com finalidade extrafiscal de se penalizar a ilicitude. Tributo 

não é multa, nem pode ser usado como se o fosse”.  

                                                 
428

 Nesse sentido é a manifestação de Mendes Pimentel: “ao legislador só é facultado aniquilar 

indiretamente pelo imposto, o que ele pode diretamente suprimir ou vedar. Vale dizer, quando lhe é 

outorgado o chamado ‘poder de polícia’ sobre bens ou atividades individuais, pode lançar mão do meio 

oblíquo da taxação, para dificultar e até proibir o que lhe parece nocivo, prejudicial ou incômodo” 

(MENDES PIMENTEL, Parecer, Revista forense, vol. 40, p. 523).  
429

 STF, RE nº 94.001, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/1982, DJ de 11/6/1982. 
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Nesse sentido, ERNESTO LEJEUNE VALCÁRCEL
430

 defende a impossibilidade de 

se utilizar ilimitadamente o tributo como uma espécie de “prestação coativa polivalente”, 

observando que o tributo, apesar de se compatibilizar com o exercício da função 

extrafiscal, não pode ser desnaturado em suas características fundamentais.  

As atividades ilícitas e, portanto, indesejadas pelo ordem jurídica, não podem 

ser “reguladas” por meio da instituição de tributos, sob pena de gerar consequência 

altamente danosa relacionada com a compra do ilícito por aqueles que possuem maior 

capacidade contributiva
431

. Ou a conduta é ilícita e, por isso, proibida pela legislação por 

meio do poder de polícia do ente competente, ou lícita, mas desestimulada pelo legislador, 

havendo então espaço para a criação de normas tributárias extrafiscais. 

Em conclusão, as normas tributárias extrafiscais encontram no conceito 

constitucional de tributo um importante balizador, não podendo ostentar fatos ilícitos como 

caracterizadores de suas hipóteses de incidência, o que termina por diminuir sua margem 

de atuação. 

 

  

                                                 
430

 VALCÁRCEL, Ernesto Lejeune. Aproximación al principio de igualdad tributaria. In: AMATUCCI, 

Andrea (org.). Seis estudios sobre derecho constitucional e internacional tributário. Madrid: Derecho 

Financeiro, 1980, p. 113-180 (175). 
431

 Como afirma Walter Barbosa Corrêa, “não seria lógico, então, utilizar-se da extrafiscalidade, que 

funciona meramente com (sic) argumento de vantagem econômica e, assim, permitir que seja exercida uma 

atividade nociva e ilícita, pelo simples fato de sujeitar-se o contribuinte ao ônus do pagamento de um tributo 

elevado” (CORRÊA, Walter Barbosa. Contribuição ao estudo da extrafiscalidade, p. 37). 
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CAPÍTULO VIII – LIMITES CONFORMADOS PELO REGIME 

JURÍDICO DE CADA UMA DAS ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS 

 

 

8.1 INTRODUÇÃO 

 

A discussão acerca da classificação das espécies tributárias pela doutrina é, no 

atual quadro acadêmico brasileiro, maçante. Este tema, para quem se dedica ao estudo do 

direito tributário, é repetido invariavelmente por anos a fio, sem que haja consenso acerca 

das espécies tributárias previstas pela Constituição Federal. Há dissensos até mesmo de 

notação, gerando insegurança aos tribunais na correta aplicação do direito e ausência de 

uma base firme de diálogo no âmbito da ciência
432

.  

Apesar disso, não há como fugir da discussão, notadamente porque a tomada 

de posição sobre o tema influencia a interpretação do direito positivo
433

. O texto 

constitucional traz um conjunto de normas que só podem ser aplicadas a determinadas 

espécies de tributo, sendo imprescindível que o intérprete encontre na tessitura 

constitucional elementos seguros que permitam diferenciar as referidas espécies 

tributárias
434

. 

A classificação das espécies tributárias em vista de seu regime jurídico não 

pode ser entendida como uma mera ferramenta expositiva da ciência, mas, ao revés, como 

                                                 
432

 BOMFIM, Diego. Cide−Tecnologia: análise das alterações promovidas pela Lei nº 11.452/07. Revista 

dialética de direito tributário, São Paulo, v. 155, ago. 2008, p. 26-34 (26).  
433

 Cf. AMARO, Luciano. Conceito e classificação dos tributos. Revista de direito tributário, São Paulo, v. 

55, jan./mar. 1991, p. 239-296 (247). 
434

 Assim, exemplificando, se o art. 145, § 2º, da CF determina que “as taxas não poderão ter base de 

cálculo própria dos impostos”, cabe ao intérprete encontrar um critério jurídico de separação entre as duas 

espécies. Se as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “não incidirão sobre as 

receitas decorrentes de exportação” (art. 149, § 2º, I, da CF), é preciso encontrar um critério de diferenciação 

destas com relação aos demais tributos. Se as chamadas imunidades genéricas aplicam-se apenas aos 

impostos, é preciso segregá-los dos demais tributos.  
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uma imposição normativa, uma imposição do próprio direito positivo
435

. Classifica-se 

porque as espécies têm tratamentos jurídicos diversos
436

. 

A importância da classificação dos tributos é comumente associada ao modelo 

de repartição das competências tributárias entre os entes federativos
437

. A criação de 

diversas espécies tributárias é tomada, portanto, como um instrumento manejado pelo 

constituinte para fins de outorga da competência tributária aos diversas entes políticos, 

advindo daí sua relevância. 

A associação está correta, mas pode ser complementada. Além de servir como 

instrumento de repartição de competência tributária entre os entes da federação, a 

classificação dos tributos deve ser entendida como um importante elemento de distribuição 

igualitária da carga tributária entre os contribuintes, o que muda amplamente a sua 

importância. 

De mero recurso utilizado para fins de distribuição da competência tributária 

entre os entes da federação, passa a ser encarada como cláusula pétrea garantidora da justa 

distribuição da carga tributária, alçada à condição de corolário do princípio da igualdade. 

As razões para a enunciação desse raciocínio, segundo será demonstrado a seguir, 

encontram sustentação no próprio texto constitucional, razão pela qual não podem ser 

desprezadas pelo intérprete.  

A partir da fixação destas premissas, será possível avaliar, de modo 

individualizado, os limites conformadores da utilização de normas tributárias extrafiscais, 

ínsitos a cada uma das espécies de tributos. 

 

 

 

 

                                                 
435

 É justamente por essa razão que Eurico Marcos Diniz de Santi, acertadamente, ressalta a diferença entre 

classificações “no direito positivo” e “classificações da Ciência do Direito”, argumentando que “as 

classificações no direito positivo têm cunho nitidamente prescritivo e o fim precípuo de outorgar regimes 

jurídicos e definir situações jurídicas específicas aos produtos dessas classificações. De outra parte, as 

classificações da Ciência do Direito caracterizam-se por se apresentar em linguagem descritiva e, 

justamente, têm por objeto descrever as proposições prescritivas do direito positivo” (SANTI, Eurico 

Marcos Diniz de. As classificações no sistema tributário brasileiro, cit., p. 132). 
436

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária, cit., p. 124. 
437

 Nesse sentido é o escólio de Roque Antonio Carrazza, quando afirma, referindo-se ao estudo da 

“classificação jurídica dos tributos”, que este “só se justifica num Estado como o nosso, em que a aptidão 

para instituir tributos é partilhada, pela Carta Magna, entre várias pessoas; a saber: entre a União, os 

Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal. Como já ressaltamos, fosse o Brasil um Estado 

Unitário e o trabalho de dividir os tributos em espécies e subespécies seria, provavelmente, inócuo...” 

(CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, cit., p. 597).  
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8.2 COMO SE CLASSIFICAM OS TRIBUTOS? 

 

A correta compreensão da questão passa por uma breve análise das diversas 

correntes de pensamento prevalentes no Brasil acerca da classificação dos tributos, de 

modo a colher acertos e desacertos das referidas propostas em contraposição com as 

prescrições encartadas na vigente Constituição Federal.  

Em um rol não exaustivo, é possível trabalhar com uma linha evolutiva do 

pensamento doutrinário brasileiro acerca da classificação dos tributos, partindo-se da 

posição de ALFREDO AUGUSTO BECKER
438

. Trata-se da chamada correte binária ou 

bipartida, que entende pela existência de apenas duas espécies de tributos: os impostos e as 

taxas, em vista da utilização da base de cálculo como “único critério objetivo e jurídico 

para aferir o gênero e a espécie jurídica de cada tributo”
439

. Seriam impostos os tributos 

que tivessem por base de cálculo um fato lícito qualquer, desvinculados de uma atuação 

estatal, e seriam taxas os tributos que tivessem como base de cálculo o serviço estatal
440

.   

Em construção posterior e aproximada daquele sugerida por BECKER, 

GERALDO ATALIBA
441

 apresenta uma classificação dos tributos baseada no critério da 

vinculação ou não do fato gerador do tributo a uma atividade estatal. Este modelo 

classificatório consiste numa reação às influências que a ciência do direito tributário 

naquele momento histórico recebia das ciência das finanças
442

, indicando a existência de 

um único critério normativo para a classificação dos tributos. 

A partir deste critério, os tributos poderiam ser classificados em (i) vinculados 

(as taxas e as contribuições de melhoria) e (ii) não vinculados (os impostos) a uma atuação 

estatal específica, quando ao intérprete seria dada uma ferramenta de identificação, o 

chamado binômio hipótese de incidência/base de cálculo, em vista do refinamento ofertado 

por PAULO DE BARROS CARVALHO
443

. Trata-se da corrente nomeada de ternária ou 

tripartite. Os tributos poderiam ser classificados em impostos, taxas ou contribuições de 

                                                 
438

 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário, cit., p. 373-384. 
439

 Ibidem, p. 380. 
440

 Em verdade, a base de cálculo só poderia ser a expressão econômica do fato, seja este realizado pelo 

particular ou pelo Estado. 
441

 Cf. ATALIBA, Geraldo. Apontamentos de ciência das finanças, direito financeiro e tributário, cit., p. 

192-199 e ____. Hipótese de incidência tributária, cit., p. 130-136. 
442

 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições, cit., p. 53. 
443

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, cit., p. 52-53.  
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melhoria, sendo o primeiro desvinculado e os dois últimos vinculados (direta e 

indiretamente) a uma atuação estatal. 

Ofertado um exemplo de exação, independentemente do nome que lhe tivesse 

sido outorgado, bastaria uma avaliação do aspecto material da hipótese de incidência e sua 

confirmação (ou não) pela base de cálculo eleita para que fosse possível enunciar que se 

tratava de tributo não vinculado (um imposto, portanto) ou de tributo vinculado (uma taxa, 

caso houvesse vinculação a uma atuação direta do Estado, ou uma contribuição de 

melhoria, caso a atuação fosse indireta). Os tributos não vinculados, portanto, seriam 

aqueles em que a hipótese de incidência tributária prevista pela lei constituísse um fato 

totalmente desvinculado de uma atuação estatal, como, por exemplo, auferir lucro (renda). 

Caso se estivesse diante de uma cobrança de um tributo devido ao fato de uma empresa ter 

apurado lucro, desde que a base de cálculo confirmasse esse aspecto
444

, não haveria dúvida 

alguma em se afirmar que se tratava inegavelmente de um imposto.  

Do mesmo modo ocorreria quando se estivesse diante de uma taxa, tendo em 

vista que a hipótese de incidência deveria prever em seu aspecto material um fato 

diretamente vinculado a uma atividade estatal, tal como a prestação de um serviço público 

específico e divisível ou uma atividade de fiscalização, quando mais uma vez a base de 

cálculo teria de guardar similitude com o aspecto material eleito
445

.  

Por fim, caso a legislação tomasse como aspecto material a valorização 

imobiliária decorrente de obra pública, nenhuma dúvida haveria em afirmar que o tributo 

era uma autêntica contribuição de melhoria, desde que, é claro, sua base de cálculo 

confirmasse o referido aspecto material. 

Este critério é intrínseco aos tributos, mas não é capaz de estabelecer 

diferenças entre todas as classes que compõem o gênero, evidenciando-se ter sido a própria 

Constituição Federal que prescreveu a existência de cinco categorias tributárias. Por isso é 

necessário o estabelecimento de critérios extrínsecos, entrando em cena os critérios da 

restituição e da finalidade
446

. 

A questão se apresenta desta forma porque a classificação ternária e sua 

respectiva ferramenta de identificação (o binômio hipótese de incidência/base de cálculo), 

apesar de compatíveis com o atual texto da Constituição Federal, servindo, de modo 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, cit., p. 321-323. 
445

 Caso, por exemplo, a base de cálculo para a cobrança desta taxa fosse o lucro da empresa, não haveria 

taxa, mas um adicional do imposto sobre a renda. Tanto assim que a Constituição Federal, em seu art. 145, § 

1º, proíbe que as taxas tenham base de cálculo própria dos impostos. 
446

 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. As classificações no sistema tributário brasileiro, cit., p. 130. 
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preciso, para que se empreenda a classificação dos tributos em impostos, taxas e 

contribuições de melhoria, demonstram-se insuficientes para diferenciar estes das 

contribuições e dos empréstimos compulsórios. 

Quando se parte para a leitura do texto constitucional, a percepção inicial é de 

que houve a previsão de cinco espécies tributárias, classificadas a partir de critérios 

intrínsecos e relacionais ou extrínsecos. Estes critérios extrínsecos são a destinação dos 

recursos arrecadados e a restituição destes. 

Para que se evite o fenômeno da classificação cruzada (em vista da utilização 

simultânea de mais de um critério classificatório), PAULO AYRES BARRETO
447

 sugere os 

que os diversos critérios relevantes para a classificação dos tributos (vinculação do fato 

gerador à uma atuação estatal, destinação específica dos recursos arrecadados e restituição 

dos valores arrecadados) sejam utilizados de modo sequencial. 

A partir daí, reconhece-se a existência de cinco subclasses de tributo, cada uma 

com suas características próprias:  

 

(i) os impostos, como tributos não vinculados, não destinados e não restituíveis; 

(ii) as taxas, como tributos diretamente vinculados, destinados e não restituíveis; 

(iii) as contribuições de melhoria, como tributos indiretamente vinculados (já que 

dependem de obra pública e valorização imobiliária), destinados e não restituíveis; 

(iv) as contribuições, como tributos não vinculados, destinados e não restituíveis; e 

(v) empréstimos compulsórios, como tributos que podem ser ou não vinculados (podem 

ter fato gerador próprio de impostos ou de taxas), destinados e restituíveis.  

 

 Até aqui, foram apresentados argumentos para justificar como a classificação 

dos tributos se deu em vista das prescrições encartadas pela Constituição Federal, 

chegando-se, ao final, por enunciar a existência de cinco categorias autônomas de tributos. 

A seção seguinte retoma uma ideia lançada muito rapidamente linhas acima, 

que é justamente saber por que a classificação dos tributos assim foi imposta.  

Como será visto, a questão da existência de diferentes espécies tributárias e, 

portanto, da correta classificação dos tributos, só pode ser compreendida em contraposição 

à igualdade tributária. A exata compreensão do tema passa pela ideia de que a existência de 

espécies tributárias diferentes de tributos é, na verdade, um instrumento utilizado pelo 

texto constitucional para proceder a uma igualitária distribuição da carga tributária entre os 

contribuintes. 
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 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições, cit., p. 74-78. 
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8.2.1 SOBRE OS DIFERENTES FUNDAMENTOS DE VALIDADE CONSTITUCIONAL DAS ESPÉCIES 

TRIBUTÁRIAS 

 

A Constituição Federal, como foi visto, prevê cinco espécies tributárias, 

repartindo-as de maneira absolutamente diferente entre os diversos entes da federação.  

Com relação aos impostos, às taxas e às contribuições de melhoria, atribui 

competência concorrente entre todos os entes federados, reservando à União competência 

exclusiva para a instituição dos empréstimos compulsórios e das contribuições
448

.  

No tocante aos impostos, a Constituição Federal explicita as materialidades 

possíveis de ser oneradas, reservando a cada ente federado um punhado destas. As taxas 

são repartidas em vista da atuação própria do Estado, de modo que caberá a instituição ao 

ente que prestar (ou colocar à disposição) serviço público específico e divisível ou 

empreender a atividade de fiscalização, exercendo seu poder de polícia, nos termos, é 

claro, da competência reservada constitucionalmente para tais atividades. As contribuições 

de melhoria, por sua vez, serão instituídas pelo ente que tiver realizado a obra pública 

ensejadora de valorização imobiliária, enquanto os empréstimos compulsórios e as 

contribuições, destacadas as exceções acima indicadas, caberão à União. 

Eis aí, relembre-se, uma razão de ser da existência das diferentes espécies de 

tributos: trata-se de uma técnica de repartição da competência tributária entre os diversos 

entes da federação. Como já foi adiantado, no entanto, a previsão de espécies tributárias 

diversas pelo texto constitucional orienta uma outra finalidade, diretamente associada a 

uma igualitária distribuição de encargos. Também nesse sentido, manifestou-se GERALDO 

ATALIBA
449

, afirmando que “os tributos se classificam segundo determinado critério 

exatamente em atenção às exigências do princípio da isonomia”.  

Para a correta compreensão da questão, parte-se da ideia básica de que o 

Estado necessita de recursos para o cumprimento de suas funções e que estes recursos, no 

Estado capitalista moderno, são preponderantemente obtidos por meio da tributação. Deste 

ponto em diante, a preocupação do constituinte parece ter sido encontrar um método (justo) 

de distribuição dos encargos dos tributos na sociedade. 
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 Atualmente, por força da EC nº 39/02, que incluiu o art. 149-A na CF, há competência dos Municípios e 

do Distrito Federal para a instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, e por 
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para o custeio do regime próprio de previdência de seus servidores, conforme a redação do art. 149, § 1º, da 

CF. 
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 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição, cit., p. 161. 
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Num primeiro momento, abriu-se espaço para a ideia de justiça distributiva, de 

modo que todos deveriam contribuir para o custeio das despesas públicas de acordo com 

sua capacidade (econômica), independentemente de qualquer atuação do Estado. Assim, 

para custear os serviços públicos universais e a máquina estatal de modo geral, surge a 

figura dos impostos. Estes, por força do art. 145, § 1º, da CF, devem ser graduados 

segundo a capacidade econômica de cada contribuinte, não podendo em regra, conforme 

prescrição do art. 167, IV, da CF, ter suas receitas destinadas a fundo, órgão ou despesa. 

Nesse contexto constitucional, faz todo o sentido a definição de imposto 

ofertada pelo CTN, nos termos do seu art. 16: “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por 

fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte”. Paga-se o imposto em vista da realização de um fato que, segundo 

prescrição legal fundada na Constituição, indica riqueza ou, de outra forma, indica 

capacidade econômica para contribuir com o custeio estatal. Esses recursos, por sua vez, 

devem ser gastos em prol de toda a coletividade de modo generalizado. 

Na sequência, levanta-se a necessidade de que alguns contribuintes, por 

gerarem gastos específicos ao Estado, arquem de modo individualizado e retributivo, 

segundo um critério de equivalência. Além de todos pagarem impostos, de acordo com 

suas capacidades econômicas, em prol da realização de serviços comuns a todos e da 

própria manutenção do Estado, aqueles que demandarem tratamento individualizado da 

máquina pública, ainda que não seja em seu benefício, terão de arcar também de forma 

individualizada, abrindo-se espaço para a implantação de um critério de justiça comutativa. 

Eis aí o fundamento para a instituição de taxas, cobradas em virtude da prestação (ou da 

colocação à disposição) de serviços públicos específicos e divisíveis ou pelo exercício do 

poder de polícia por parte do Estado. 

Seguindo adiante, caso o Estado, com os recursos arrecadados mediante a 

instituição de impostos, realize obras públicas, beneficiando a todos de modo geral, mas 

beneficiando ainda mais e de modo específico apenas a um grupo de pessoas (em vista da 

valorização que a obra acarreta em seus imóveis), surge a ideia, também baseada na justiça 

comutativa, que estes paguem ao Estado por este ganho específico e particular, surgindo, 

então, a figura das contribuições de melhoria. 

Por fim, em vista do reconhecimento de novas funções estatais, notadamente 

associadas à promoção de finalidades sociais e de intervenção no domínio econômico, 

surge a necessidade de atuação deste em prol de determinados grupos de pessoas, quando 

estas devem retribuir, surgindo, então, a necessidade de instituição de contribuições.  
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Posta a questão nesses termos, é possível afirmar que a classificação dos 

tributos se justifica também em vista da adoção de um modelo de distribuição de encargos 

tributários na sociedade, servindo como instrumento de realização da igualdade. 

Como afirma JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO,  

“todos os tributos acabam tendo um destino determinado: (a) os impostos servem 

para atender às necessidades gerais da coletividade; (b) as taxas são utilizadas 

para retribuir os ônus inerentes ao exercício regular do poder de polícia e os 

serviços públicos específicos ou divisíveis, prestados ou postos à disposição dos 

particulares; (c) a contribuição de melhoria relaciona-se com a valorização do 

bem particular em razão de obra pública; (d) os empréstimos compulsórios visam 

a atender calamidades públicas como guerra externa, ou sua iminência, e 

investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional; e (e) as 

contribuições objetivam a regulação na economia, os interesses das categorias 

profissionais e o custeio da seguridade social, num âmbito mais abrangente.
450

  

Firme nestas premissas, passa-se à análise das regras constitucionais que 

conformam o regime jurídico de cada uma destas espécies tributárias, de modo a 

demonstrar como as normas tributárias extrafiscais devem se comportar em cada um dos 

específicos contextos. 

 

 

8.3 IMPOSTOS 

 

Os impostos, claramente, possuem um regime constitucional que se amolda à 

utilização de normas tributárias extrafiscais. Prova disso é que para alguns impostos, 

chamados de regulatórios pela doutrina, a Constituição Federal estabelece um regime 

tributário específico, permitindo que o Poder Executivo, desde que respeitados os limites e 

as condições fixadas em lei, altere suas alíquotas sem que estas tenham de se submeter de 

forma integral às regras da anterioridade
451

. 

E assim o é porque, em comparação às demais espécies tributárias, a instituição 

de impostos independe de qualquer atividade estatal da qual deva guardar uma relação 

(como acontece com as taxas e com as contribuições de melhoria), não havendo nenhuma 

exigência de vinculação da destinação das receitas arrecadadas ou o estabelecimento de um 

grupo específico de contribuintes (como se exige na instituição das contribuições). Além 

disso, não há exigência alguma de restituição posterior dos valores arrecadados (como é 

próprio nos empréstimos compulsórios). 

                                                 
450

 MELO, José Eduardo Soares de. Contribuições sociais no sistema tributário, cit., p. 36. 
451

 Para conferir as exceções específicas quanto à aplicação das regras da anterioridade, cf. a seção 5.3.1.3. 
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Nesta linha, é fácil reconhecer também que os impostos, apesar de servirem 

largamente como instrumentos extrafiscais, devem se sujeitar a algumas limitações 

advindas do seu próprio regime jurídico. De forma direta, o que se pode falar é que normas 

tributárias extrafiscais podem ser manejadas no âmbito dos impostos, mas estes terão de 

continuar a manter suas características essenciais. 

O primeiro limite que se pode enunciar diz respeito à forma de repartição das 

competências tributárias dos diversos entes federativos empreendida pela Constituição 

Federal. Para esta espécie tributária, como já foi dito, o constituinte optou por listar 

materialidades passíveis de ser eleitas pelo legislador ordinário, instituindo conceitos 

constitucionais
452

. A partir desse reconhecimento, é possível inferir que a utilização de 

normas tributárias extrafiscais não pode desnaturar a própria materialidade indicada pelo 

texto constitucional, sob pena de quebra do fundamento de validade do imposto. Trata-se 

da necessidade de preservação do aspecto material da regra-matriz de incidência tributária 

dos impostos. 

É por essa razão que, por exemplo, o IPVA não pode ser agravado em vista de 

características pessoais do contribuinte, ainda que a norma tributária esteja ancorada em 

uma finalidade cara ao texto constitucional. O aspecto material deste imposto é ser 

proprietário de veículos automotores, não sendo possível que critérios pessoais do 

contribuinte sejam levados em consideração para fins de aumento de sua carga tributária. 

Do mesmo modo, não é possível a criação de alíquotas majoradas do IPI, elegendo-se 

como critério qualquer outro elemento que não o próprio produto tributado. Caso fosse 

possível, a mera eleição de uma finalidade extrafiscal teria o condão de desnaturar por 

completo a regra-matriz de incidência dos impostos, tornando irrelevante todo o trabalho 

de distribuição de competências tributárias empreendido pela Constituição Federal. Neste 

ponto, como foi dito quando se tratou das técnicas de fixação da base de cálculo para 

emprego da extrafiscalidade, a base de cálculo dos tributos deve guardar íntima relação 

com o critério material da regra-matriz de incidência tributária
453

.  

Se assim o é quando se trata do exercício da competência tributária por 

oneração, a concessão de vantagens aos contribuintes para fins de indução de práticas 

estimuladas pelo Estado não parece estar submetida às mesmas exigências, posição 

confirmada pelo STF. Este foi o entendimento manifestado pelo Tribunal quando entendeu 

                                                 
452

 Sobre a utilização de conceitos constitucionais para fins de repartição da competência impositiva pela 

Constituição Federal, cf. a seção 5.3.1.2.  
453

 Cf. a seção 4.7.2. 
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pela constitucionalidade de lei estadual que concedia incentivo fiscal no âmbito do IPVA 

para as empresas que mantivessem em seus quadros pelo menos 30% de empregados com 

idade superior a 40 (quarenta) anos
454

. Do mesmo modo podem ser apresentados os 

diversos regimes de incentivos fiscais concedidos no âmbito do ICMS e do IR para fins de 

atração de investimentos. 

A questão se apresenta desta forma porque no caso do manejo de normas 

tributárias de desoneração, a materialidade dos impostos se mantém incólume. Os 

contribuintes não beneficiados pelo incentivo fiscal permanecem pagando seus tributos de 

acordo com a materialidade definida pela texto constitucional, sem que outros elementos, 

desvinculados do aspecto material do imposto, sejam levados em consideração. Estes 

outros elementos desvinculados do aspecto material não são utilizados como justificativa 

para o aumento do imposto, mas, ao revés, como critério para a redução destes em 

condições predeterminadas. 

Feitas essas considerações gerais, passa-se à indicação de algumas 

características próprias de alguns impostos que afetam diretamente o seu uso como 

instrumento extrafiscal. A apresentação não é exaustiva e pretende apenas discutir as mais 

importantes questões que relacionam o emprego de normas tributárias extrafiscais e os 

impostos. 

 

 

8.3.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE OS IMPOSTOS REGULATÓRIOS 

 

Como já ficou assentado em diversas passagens desta tese, o próprio texto 

constitucional reconhece que alguns impostos possuem uma propensão ao exercício de 

funções extrafiscais, atribuindo a estes um regime tributário mais flexível, permitindo-se, 

nos exatos limites e condições fixados em lei, o manejo de suas alíquotas por atos do Poder 

Executivo, bem como a não aplicação a estes das regras de anterioridade. 

Uma primeira abordagem do tema poderia conduzir ao raciocínio de que estes 

impostos, em vista deste regime por assim dizer mais flexível, só poderiam ser instituídos 

com finalidade extrafiscal. A questão é extremamente relevante, já que, confirmada a linha 

de raciocínio, a instituição ou majoração destes impostos apenas com fins arrecadatórios 

teria de ser considerada inconstitucional por ausência de fundamento de validade.  

                                                 
454

 STF, ADI nº 1.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 29/8/2002, DJ de 29/11/2002. 
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Não parece correto o raciocínio. Os chamados impostos regulatórios podem ser 

normalmente instituídos com fins arrecadatórios, não havendo nenhum elemento na 

Constituição Federal que sugira o contrário. Apesar disso, movidos com fins 

arrecadatórios, terão de se sujeitar normalmente a todas as limitações constitucionais do 

poder de tributar, incluindo a regra da estrita legalidade. É dizer: não manejados com fins 

extrafiscais, as alíquotas destes impostos terão de ser previstas em lei formal. 

É o caso da cobrança instituída por ato do Poder Executivo para aumento do 

IOF incidente sobre operações financeiras antes tributadas pela extinta CPMF. Claramente, 

a cobrança do imposto sobre estas operações não tinha nenhuma finalidade extrafiscal, 

servindo apenas como instrumento de reposição da arrecadação perdida em decorrência da 

revogação da mencionada contribuição. A identificação da função das normas tributárias 

que instituíram a nova cobrança tem de ser feita, como apontado nas primeiras linhas desta 

tese, a partir da constatação pelo intérprete de finalidades (deslocadas da simples 

arrecadação via distribuição igualitária de fundos). No caso, nenhuma finalidade, ao menos 

pela interpretação que aqui se fez, pôde ser apresentada para justificar a alteração 

legislativa. Em assim sendo, a alteração não poderia ter sido feita por ato do Poder 

Executivo, sendo de rigor a declaração de sua inconstitucionalidade
455

. 

Como já foi objeto de comentário anterior
456

, a própria Constituição estabelece 

que ato do Poder Executivo poderá alterar as alíquotas destes impostos, quando atendidas 

as condições prescritas em lei.  

É preciso reforçar que o legislador não tem liberdade total para conformar estas 

condições, que terão de ser condições vinculadas ao manejo destes impostos como 

instrumento de extrafiscalidade.  

Estas condições, no entanto, é preciso reconhecer, podem ser previstas de 

maneira mais ou menos exaustiva pela lei, o que termina por conformar maior ou menor 

margem de atuação para o ato do Poder Executivo. 

Nesse sentido, tratando das condições de alterabilidade de alíquotas por ato do 

Poder Executivo no âmbito do II, o art. 3º da Lei nº 3.244/57 prevê cinco condições, todas 

elas vinculadas à função extrafiscal: 

Art.3º. Poderá ser alterada dentro dos limites máximo e mínimo do respectivo 

capítulo, a alíquota relativa a produto: 

                                                 
455

 Sobre o assunto, cf. MACHADO, Hugo de Brito. Inconstitucionalidade do aumento do IOF com desvio de 

finalidade. Revista dialética de direito tributário. São Paulo, v. 154, jul. 2008, p. 51-60.  
456

 Cf. a seção 5.3.1.3. 
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a) cujo nível tarifário venha a se revelar insuficiente ou excessivo ao adequado 

cumprimento dos objetivos da Tarifa; 

b) cuja produção interna for de interesse fundamental estimular; 

c) que haja obtido registro de similar; 

d) de país que dificultar a exportação brasileira para seu mercado, ouvido 

previamente o Ministério das Relações Exteriores; 

e) de país que desvalorizar sua moeda ou conceder subsídio à exportação, de 

forma a frustar os objetivos da Tarifa. 

 

Neste caso, o ato do Poder Executivo de alteração das alíquotas do II só pode 

ocorrer dentro destas condições, quando se percebe a inexistência de qualquer fundamento 

que justifique a alteração das alíquotas deste imposto com fins fiscais. 

No que se refere ao IE, o art. 3º do Decreto-lei nº 1.578/77, que possui status 

de lei, estabelece que “a alíquota do imposto é de trinta por cento, facultado ao Poder 

Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do 

comércio exterior”. As condições de alterabilidade das alíquotas por ato do Poder 

Executivo no âmbito do IE, portanto, estão também atreladas à consecução de finalidades 

extrafiscais, notadamente, atender objetivos de política cambial e de política do comércio 

exterior, estando aí delineado o limite imposto ao Poder Executivo. 

Para o IPI, o Decreto-lei nº 1.199/71 rege a questão, prescrevendo em seu art. 

4º o seguinte: 

Art 4º O Poder Executivo, em relação ao Impôsto sôbre Produtos 

Industrializados, quando se torne necessário atingir os objetivos da política 

econômica governamental, mantida a seletividade em função da essencialidade 

do produto, ou, ainda, para corrigir distorções, fica autorizado: 

I - a reduzir alíquotas até 0 (zero); 

II - a majorar alíquotas, acrescentando até 30 (trinta) unidades ao percentual de 

incidência fixado na lei. 

Como se percebe da leitura, o referido Decreto-lei, recepcionado nesta parte 

como lei formal, concede ampla competência ao Poder Executivo no que se refere às 

condições de alteração das alíquotas do IPI, indicando apenas que a alteração terá de se 

vincular aos “objetivos de política econômica governamental”. Ainda que se possa discutir 

do ponto de vista político a conveniência de um tratamento tão largo por parte do 

legislador, não há incompatibilidade do tratamento com o texto constitucional. 

Como já foi exposto, o que a Constituição exige é que as condições que 

venham ser fixadas em lei sejam vinculadas à finalidades extrafiscais. Se a lei fixa estas 

condições de modo amplo, opta por deixar maior margem de conformação das alíquotas 
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destes impostos nas mãos do Poder Executivo, sem que nenhuma inconstitucionalidade 

seja perpetrada. 

Por fim, as condições de alteração das alíquotas do IOF por ato do Poder 

Executivo foram previstas pelo art. 1º da Lei nº 8.894/94, conforme a seguinte redação: 

Art. 1º O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a 

Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, 

sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários. 

(...) 

§ 2º O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, 

poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e 

fiscal.  

Seguindo o exemplo da legislação do IPI, a Lei nº 8.894/94 estabelece que as 

alíquotas dos impostos incidentes sobre as operações de crédito, câmbio, seguro ou 

relativas a títulos e valores mobiliários, aqui nomeados para fins de simplificação apenas 

de IOF
457

, podem ser modificadas por ato do Poder Executivo em vista de objetivos de 

políticas monetária e fiscal. 

A correta interpretação da lei deve conduzir à conclusão que as expressões 

“política monetária” e, especialmente, “política fiscal” foram utilizadas no sentido de 

regulação ampla dos mercados de crédito, financeiro e securitário e da política cambial. 

Entendimento que extrai da expressão autorização para que as alterações das alíquotas 

destes impostos sejam realizadas em vista de finalidades fiscais não se coaduna com a 

Constituição Federal. Se esta fosse a interpretação correta do dispositivo, este seria 

absolutamente inconstitucional nesta parte. As condições fixadas em lei para a 

alterabilidade das alíquotas dos impostos regulatórios por ato do Poder Executivo devem 

guardar vinculação com funções extrafiscais, sob pena de quebra de importantes garantias 

ofertadas ao contribuinte pelo texto constitucional. Seria pensar que a Constituição previu 

os princípios da legalidade e da anterioridade, em um primeiro momento, para depois 

permitir que através de quatro relevantes impostos pudesse o Poder Executivo manejar 

suas alíquotas como bem lhe aprouvesse, inclusive para fins arrecadatórios, com o que não 

se pode concordar. 

                                                 
457

 A rigor, como lembra Roberto Quiroga Mosquera não existe na Constituição um imposto sobre operações 

financeiras (IOF). Existem, na verdade, quatro impostos diferentes, voltados à oneração de materialidades 

diversas. Cf. MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação no mercado financeiro e de capitais. São Paulo: 

Dialética, 1998, p. 102 e ss. Nos limites desta tese, apesar de se concordar com o autor, manteve-se a 

generalização quando o objetivo era justamente tratar os referidos impostos de modo conjunto.  
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Por fim, vale mencionar que a vinculação do ato do Poder Executivo à estas 

condições previstas em lei é absolutamente apreciável pelo Poder Judiciário. Demonstrada 

a existência de desvio de finalidade do ato do Poder Executivo, imperiosa será sua 

declaração de inconstitucionalidade. 

 

 

8.3.1.1 SOBRE O IPI E A SELETIVIDADE EM FUNÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO 

 

Em passagem anterior
458

, a seletividade foi apresentada como uma técnica 

tributária que permite a seleção de alíquotas diferenciadas na cobrança de impostos sobre 

determinados produtos, bens ou serviços, em clara contraposição, portanto, à generalidade 

da tributação, quando a proporcionalidade deve ser entendida como regra geral
459

.   

Desse modo, um dado imposto é seletivo quando pode ser cobrado com base 

em diversas e selecionadas alíquotas, e não de maneira genérica. Essa seletividade de 

alíquotas no Brasil, por força da Constituição Federal, só pode ser levada a cabo na 

instituição do IPI (quando é obrigatória) e do ICMS (quando é facultativa), e tem de ser 

graduada sempre com base na essencialidade dos produtos, dos bens ou dos serviços
460

. 

Especificamente no que se refere ao IPI, a Constituição Federal é clara em 

asseverar em seu art. 153, § 3º, I, que este “será seletivo, em função da essencialidade do 

produto”. 

A escolha do critério da essencialidade para fins de aplicação da seletividade 

para estes impostos tem uma razão de ser econômica, sendo importante que o intérprete a 

compreenda. Neste ponto do discurso será fundamental, mais uma vez, contar com o apoio 

da ciência econômica para entender que os chamados impostos sobre o consumo geram, 

normalmente, uma tributação regressiva, i.e., oneram mais os contribuintes com menor 

capacidade contributiva
461

. A partir daí será possível concluir que a previsão constitucional 

                                                 
458

 Cf. a seção 4.7.1. 
459

 Como afirma Aires F. Barreto, a “visão conjugada do sistema indica que a diretriz decorrente dos 

princípios da capacidade econômica e da isonomia subordina a criação de tributos à proporcionalidade (e 

não à progressividade). É dizer: o sistema constitucional tributário é genericamente formado pelo princípio 

da proporcionalidade (especialmente dos impostos) e só especificamente pelo princípio da progressividade” 

(BARRETO, Aires F. Aplicação do princípio da progressividade, cit., p. 39). 
460

 Sobre a facultatividade da adoção da seletividade no âmbito do ICMS, cf. a seção 8.3.3.1. 
461

 Cf. SELIGMAN, Edwin R. A., The shifting and incidence of taxation. 2ª ed., Londres: Macmillan, 1902, 

p. 26-27. Sobre a questão, os juristas também endossam a premissa. Cf., por todos, COELHO, Sacha Calmon 

Navarro. Tributação indireta e regressividade. In: MACHADO, Hugo de Brito (coord.). Tributação indireta 

no direito brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 396-400 (399). 
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de alíquotas seletivas em função da essencialidade é uma reação normativa ao efeito 

econômico da regressividade.  

A previsão da seletividade é ainda mais importante quando se observa que, em 

termos estritamente de eficiência econômica, a tributação sobre o consumo seria 

estimulada sobre bens essenciais, tendo em vista que, neste caso, sendo a demanda 

normalmente inelástica, haveria a produção de pouca reação sobre o ponto de equilíbrio 

mercadológico
462

. 

Nesse contexto, a seletividade em função da essencialidade do produto tem de 

ser encarada como um dos antídotos contra a regressividade da tributação sobre o 

consumo
463

. É importante reconhecer que a imposição da seletividade ao IPI não o 

transforma em um imposto essencialmente extrafiscal. A seletividade pode funcionar como 

mero critério de discriminação para fins de alcance da finalidade das normas tributárias 

fiscais; esta consiste na igualitária distribuição da carga tributária entre os contribuintes, 

sem que, com isso, haja por parte do intérprete a identificação de qualquer finalidade 

externa. O estabelecimento de alíquotas mais elevadas para produtos considerados não 

essenciais não tem necessariamente como finalidade desestimular o seu consumo, do 

mesmo modo que o estabelecimento de alíquotas menores para produtos essenciais não 

pode ser entendido como um instrumento necessário de fomento ao consumo destes. Em 

muitos casos, não há nenhuma finalidade extrafiscal na instituição destas alíquotas, 

funcionando a seletividade, ao revés, como mecanismo de alcance de uma igualitária 

distribuição da carga tributária entre os contribuintes. Basta verificar que, muitas vezes, 

não se majoram as alíquotas de produtos de luxo e supérfluos para desestimular o seu 

consumo, senão para onerar, do ponto de vista de repercussão econômica, de modo mais 

gravoso os consumidores destes em comparação com os consumidores de produtos 

essenciais, mitigando o mencionado efeito regressivo da tributação sobre o consumo.  

                                                 
462

 Para que se tenha certeza disto, basta lembrar que em termos estritos de eficiência, na visão de alguns 

economistas,“a tributação dos alimentos poderia ser maior, pois sua demanda reage apenas levemente à 

carga tributária. Os alimentos são bens necessários. A alta carga tributária sobre os alimentos não causa 

perdas de eficiência”. No original: “Taxation of groceries could be higher since the demand for food reacts 

only slightly to the tax level. Food is a necessity commodity. High taxes on food do not cause losses in 

efficiency”. NISKAKANGAS, Heikki. The non-fiscal goals of taxation. Nordic Tax Research Council, 

Estocolmo, 2008, p. 1-11 (10). Disponível em: <www.nsfr.net/seminare/stockholm08/stoch08.htm>. Último 

acesso em 23/6/2012. 
463

 Em contexto mais amplo de análise do sistema tributário, outra resposta dada à regressividade da 

tributação sobre o consumo pode ser encontrada na progressividade dos impostos sobre a renda. Apesar de 

ser totalmente contra a instituição de alíquotas progressivas, a informação é fornecida por Friedrich Hayek. 

Cf. HAYEK, Friedrich A. The constitution of liberty, cit., p. 307. 
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É preciso encarar a seletividade como um critério estabelecido pelo 

constituinte, assim como a capacidade contributiva, para fins de aplicação do princípio da 

igualdade, de tal maneira que se deve reconhecer a necessidade de sua aplicação definitiva 

quando se está diante da utilização de normas tributárias fiscais
464

, exigência que não se 

estabelece quando da edição de normas tributárias extrafiscais. 

Do mesmo modo que a capacidade contributiva deixa de ser o critério de 

discriminação entre os contribuintes quando da edição de normas tributárias extrafiscais, a 

seletividade, nestes casos, cede espaço para que outros parâmetros (ligados diretamente à 

finalidade externa da norma) sejam apresentados. 

A correção do raciocínio pode ser testada diante das inúmeras alterações 

legislativas perpetradas no âmbito do IPI (sem que nenhuma palavra de protesto seja dita); 

estas, apenas com muito esforço retórico podem ser compatibilizadas com a seletividade 

em função da essencialidade do produto
465

. 

Em vez de tentar dobrar ao máximo o critério da seletividade para que este 

possa se manter diante da existência de recorrentes exonerações no âmbito do IPI para a 

produção de produtos que em nada se apresentam como essenciais, opta-se por alocá-lo 

como um dos critérios de discriminação que podem ser eleitos pelo legislador quando da 

edição das correlatas normas tributárias, mas não o único. 

Seguindo a mesma trilha apresentada com relação à capacidade contributiva, a 

seletividade em função da essencialidade do tributo deverá sempre estar presente nos casos 

em que a finalidade da norma for meramente a igualitária distribuição de encargos, tendo 

em vista o exercício da função fiscal.  

Caso a finalidade da norma seja outra, caberá uma análise baseada na 

proporcionalidade, para que se verifique se a medida é adequada, necessária e proporcional 

                                                 
464

 Frederico Araújo Seabra de Moura entende a seletividade como uma regra, argumentando o seguinte: 

“enquadramos a seletividade como regra: ela tem a pretensão de gerar uma solução específica, 

determinando que o legislador do IPI aja de determinada maneira no tocante às alíquotas”. (MO  A, 

Frederico Araújo. A seletividade do I I: sua correlação com a extrafiscalidade, a capacidade contributiva e a 

noção de essencialidade. Revista de direito tributário da APET, São Paulo, v. 11, 2006, p. 93-119 (98-100). 

Nos limites desta tese, ela é encarada como um critério necessário de realização da igualdade quando do 

emprego de normas tributárias fiscais, no que, na notação de Humberto Ávila, poderia ser chamada de uma 

igualdade-regra.  
465

 De acordo com esse raciocínio, Luis Eduardo Schoueri defende que o caráter de essencialidade dos 

produtos (no caso do IPI) não está atrelado exclusivamente à análise individual dos contribuintes, mas ao 

contexto de essencialidade do produto para a coletividade. Por ser essencial e, por isso, passível de tributação 

módica ou inexistente pelo IPI, poderia ser considerada um tipo específico de máquina importada, ainda que 

o importador possua relevante capacidade contributiva, desde que haja uma fundamentação no sentido de 

demonstração da essencialidade do bem para finalidades constitucionalmente homologadas. Cf. SCHOUERI, 

Luís Eduardo. Direito tributário, cit., p. 374. 
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em sentido estrito, sem que se possa falar, a priori, na aplicação automática da 

seletividade. Aqui, adianta-se apenas que o critério da seletividade não poderá ser afastado 

diante da utilização de agravamentos para fins de desestímulo do consumo de 

determinados produtos essenciais, já que, nesta hipótese, não haveria fundamento válido 

para a edição da norma tributária extrafiscal, tendo em vista a inexistência de finalidade 

constitucional válida. Se o produto é essencial, seu consumo não pode ser desestimulado. 

Um ponto de suma importância para a correta compreensão da questão centra-

se na vinculação da essencialidade ao produto, e não na forma de sua produção. A 

Constituição Federal prescreve que o IPI deve ser seletivo em função da essencialidade do 

produto, o que estabelece um claro limite à utilização da técnica. Instituído com fins 

fiscais, o IPI obrigatoriamente deverá ser seletivo em função da essencialidade do produto, 

sendo absolutamente cabível e desejável um controle judicial do cumprimento deste 

critério por parte do legislador. Manejado com fins extrafiscais, o princípio da igualdade 

poderá ser realizado em vista de outros critérios vinculados à finalidade pretendida. 

A questão do estabelecimento de alíquotas diferenciadas para o mesmo 

produto, partindo, portanto, de uma diferenciação com base em critérios externos ao 

próprio produto tributado, já foi objeto de análise pelo STF. Esta questão girava em torno 

da constitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.393/91, que previu a possibilidade de criação 

de três faixas de alíquotas do IPI incidente sobre a produção de açúcar
466

. Com a edição do 

Decreto nº 420/92 foram estabelecidas: (i) a isenção para as operações de produção 

industrial realizadas nas regiões da SUDENE e da SUDAM; (ii) a alíquota de 9% para a 

produção realizada nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo; e (iii) a alíquota de 

18% para a produção realizada nos demais Estados da federação.  

A doutrina majoritária se posicionou pela inconstitucionalidade da medida, 

sem, no entanto, perceber que a seletividade é apenas um dos critérios de realização da 

igualdade que, nos mesmos moldes da capacidade contributiva, cede espaço ante uma 

tributação extrafiscal. 

No caso avaliado pelo Tribunal, a norma extrafiscal adotada no âmbito do IPI 

estava ancorada em uma finalidade relevante do ponto de vista constitucional  (redução das 

                                                 
466

 Eis a redação do referido dispositivo legal: “Art. 2° Enquanto persistir a política de preço nacional 

unificado de açúcar de cana, a alíquota máxima do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente 

sobre a saída desse produto será de dezoito por cento, assegurada isenção para as saídas ocorridas na área 

de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste − SUDENE e da Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia − SUDAM. Parágrafo único. Para os Estados do Espírito Santo e do Rio de 

Janeiro, é o Poder Executivo autorizado a reduzir em até cinqüenta por cento a alíquota do IPI incidente 

sobre o açúcar nas saídas para o mercado interno”. 
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desigualdades regionais), apresentava-se como adequada, necessária e proporcional em 

sentido estrito, não havendo qualquer vício de inconstitucionalidade.  

 

 

8.3.2 PROGRESSIVIDADE NO ITR                

 

Com relação à progressividade prevista pela Constituição Federal para 

cobrança do ITR, três considerações merecem ser lançadas. A primeira delas refere-se ao 

fato de que, neste caso, a função extrafiscal é uma exigência do texto constitucional, e não 

meramente uma permissão. O exercício desta competência tributária pela União, portanto, 

está vinculado à utilização da função extrafiscal, não podendo o imposto ser instituído tão 

só com fins arrecadatórios. 

Reforça este entendimento a redação do art. 153, § 4º, I, da CF, segundo o qual 

o ITR “será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a 

manutenção de propriedades improdutivas”, prescrição que se ajusta ao art. 5º, XXIII, 

também da CF, quando determina que a “a propriedade atenderá a sua função social”.  

Um segundo comentário centra-se na necessária associação que deve existir 

entre a progressividade das alíquotas e o fim constitucionalmente previsto, qual seja 

desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Neste ponto, o texto 

constitucional prescreveu o fim e seu instrumento de consecução, sobrando pouco espaço 

de atuação para o legislador ordinário. 

Justamente por essa razão, não cabe a instituição de alíquotas progressivas 

associadas ao tamanho da propriedade que, em verdade, só pode servir como critério para 

implantação de uma progressividade fiscal
467

. É que o tamanho da propriedade está 

diretamente associado ao seu valor e, como tal, não pode ser utilizado para fins de 

instituição de alíquotas progressivas que deveriam ter por finalidade precípua o 

desestímulo à manutenção de propriedades, seja qual for o seu tamanho, improdutivas. 

Por fim, uma terceira observação, relacionada com a impossibilidade de 

utilização do ITR como instrumento confiscatório, merece atenção. Nos termos da já 

estudada regra da proibição de utilização de tributo com efeito de confisco
468

, esta não 

sofre nenhuma flexibilização diante da utilização da função extrafiscal. Identificada a 

                                                 
467

 Esse, inclusive, parece ter sido o caminho eleito pelo legislador ordinário quando da instituição do ITR, 

por meio da Lei nº 9.393/96, que toma o tamanho da propriedade como um dos parâmetros para a progressão 

das alíquotas do imposto. 
468

 Cf. a seção 5.3.4. 
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utilização de tributo com efeito de confisco, deverá ser decretada a inconstitucionalidade 

da norma tributária correlata. 

É preciso lembrar que a desapropriação da propriedade rural que esteja 

cumprindo a sua função social só pode ser realizada mediante prévia e justa indenização, 

nos termos do que dispõe o art. 184 da CF. Se assim o é, não cabe cogitar a utilização do 

ITR como meio de obliquamente realizar-se a expropriação do patrimônio do contribuinte, 

sem o pagamento de indenização, transformando o imposto em um verdadeiro instrumento 

de sanção aos contribuintes que mantenham propriedades improdutivas. 

 

 

8.3.3 RESTRIÇÕES CONSTITUCIONAIS À UTILIZAÇÃO DO ICMS COMO INSTRUMENTO DE 

EXTRAFISCALIDADE 

 

A competência tributária para a instituição do ICMS foi atribuída pelo art. 155, 

II, da CF aos Estados-membros e ao Distrito Federal, podendo ser exigido dos 

contribuintes que realizem operações relativas à circulação de mercadorias, que prestem 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e, ainda, daqueles que prestem 

serviços de comunicação
469

. 

Apesar de possuir nítida feição nacional, o referido imposto foi repartido entre 

diversas unidades federativas autônomas, o que demandou uma série de regras 

constitucionais que, se de um lado, limitam a competência tributária destes entes, fortalece, 

por outro, a unidade nacional. 

Essas regras estabelecem o que se nomeia de controles centrais da 

competência tributária atribuída pelo texto constitucional aos Estados-membros, o que 

termina por impor relevantes limitações à utilização deste imposto como instrumento 

extrafiscal
470

. Estes controles centrais são realizados mediante a edição de Resoluções do 

                                                 
469

 Como ensina Roque Antonio Carrazza, a sigla ICMS alberga uma série de impostos diferentes, já que 

pode ser cobrado em vista da consecução de fatos (geradores) absolutamente distintos. Apesar disto, todos 

eles terminam por se submeter a regras comuns estabelecidas pelo texto constitucional, tomando-se como 

exemplo a necessidade de que todos eles sejam não cumulativos. Cf. CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 

13ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 36-37. 
470

 Estas limitações, quando estabelecidas pelo texto originário da Constituição Federal, não podem ser 

impugnadas por ofensa ao princípio Federativo. O mesmo não pode ser dito com relação à previsão de novas 

restrições ao exercício da competência tributária. Como foi exposto no Capítulo VI, o princípio federalista, 

como cláusula pétrea, impõe que os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios mantenham suas 

competências tributárias, inclusive no que se refere ao emprego de normas tributárias extrafiscais. A criação 

de novas restrições terá, então, de ser contraposta ao princípio federalista para que sua constitucionalidade 

seja declarada.     
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Senado Federal, de Lei Complementar editada pelo Congresso Nacional e pela previsão de 

órgão de deliberação dos Estados-membros, como consta na Constituição Federal
471

. 

 

a) Controles centrais realizáveis por Resoluções do Senado Federal 

 

A primeira importante hipótese de controle central do ICMS  está amparada no 

art. 155, § 2º, IV, da CF, segundo o qual “resolução do Senado Federal, de iniciativa do 

Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta 

de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, 

interestaduais e de exportação”.  

Para as operações de exportação, o referido dispositivo não possui mais 

aplicabilidade, já que estas operações passaram a ser intributáveis pelo ICMS a partir da 

edição da EC nº 42/03, que trouxe expressa regra de imunidade constitucional quanto à 

incidência do imposto sobre operações que destinem mercadorias ou serviços ao 

exterior
472

. No que se refere à previsão das alíquotas incidentes sobre operações 

interestaduais, o dispositivo encerra uma importante ferramenta em prol da unidade do 

mercado interno, fortalecendo o teor do art. 152 da CF
473

.  

A concentração no Senado Federal desta atribuição é salutar, havendo com isso 

uniformização das alíquotas interestaduais que, no caso brasileiro, terminam por funcionar 

como uma ferramenta de definição do Estado competente para cobrança do ICMS nas 

operações interestaduais. Isso porque, sendo um imposto sobre o consumo, não há 

nenhuma vedação constitucional para que o ICMS seja cobrado no Estado em que 

localizado o destinatário da mercadoria (adoção do chamado princípio do destino) ou no 

Estado em que localizado o remetente da mercadoria (adoção do chamado princípio da 

origem).  

O atual modelo prescrito pela Resolução nº 22/89 do Senado Federal termina 

por fortalecer o pacto federativo, prevendo um modelo misto de cobrança do ICMS nas 

operações interestaduais, que é repartido entre o Estado de origem e o Estado de destino. A 

fixação de alíquotas diferenciadas entre as regiões do país, em última análise, encerra uma 

                                                 
471

 Atualmente, este órgão de deliberação dos Estados-membros a que se refere a Constituição Federal é o 

Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ. 
472

 O art. 155, § 2º, X, “a”, prescreve que o ICMS “não incidirá... sobre operações que destinem 

mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a 

manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”.  
473

 Sobre a regra da não discriminação tributária, cf. a seção 5.3.5. 
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ferramenta de redução das desigualdade regionais que, como já apresentado, é um dos fins 

que podem ser perseguidos pela tributação. 

Sobre o tema, vale pontuar que recentemente o Senado Federal se utilizou 

desta atribuição para tentar sustar efeitos indesejados do exercício da competência 

tributária dos Estados no âmbito do ICMS. Trata-se de uma reação à prática que ficou 

conhecida como guerra dos portos
474

. Como o imposto estadual, pelo menos a partir da EC 

nº 33/01
475

, também é cobrado em virtude da importação de mercadorias e serviços 

oriundos do exterior, diversos Estados da federação, com o intuito de estimular que as 

importações fossem realizadas nos seus respectivos territórios, instituíram uma série de 

exonerações fiscais, passando pela drástica redução das alíquotas do ICMS incidentes 

sobre as importações e concessão de créditos presumidos na saídas das mercadorias do seu 

território, o que acabou por criar, no Brasil, um grande número de regimes tributários 

diferenciados apenas em razão do Estado em que estivesse estabelecido o importador da 

mercadoria. Daí a alcunha acima indicada de guerra dos portos
476

. 

Foi diante desse quadro que o Senado Federal editou Resolução nº 13/12, 

estabelecendo a alíquota uniforme de 4% nas operações interestaduais realizadas com 

mercadorias que, anteriormente, tivessem sido importadas pelo contribuinte
477

. Com isso, 

como o crédito passível de aproveitamento na operação interestadual estaria limitado à 

alíquota de 4% fixada dentro de uma sistemática não cumulativa própria do imposto, 

haveria naturalmente um desestímulo para que reduções de alíquotas do imposto 

continuassem a ser perpetradas pelos Estados da federação nas operações de importação. 

A Resolução nº 13/12, no que se refere especificamente à fixação da alíquota 

nas operações interestaduais, em nada contraria o texto constitucional, que atribui a este 

instrumento normativo a função de fixação da alíquota do ICMS incidente sobre operações 

interestaduais. O fato de a Resolução ter fixado a alíquota de 4% apenas nas hipóteses em 

                                                 
474

 A doutrina em peso criticou a medida, notadamente devido à exigência estabelecida pela Resolução 

quanto à abertura de dados e informações das importações realizadas, o que, em diversas situações, gerava a 

necessidade de divulgação de dados altamente sigilosos das empresas.  
475

 O STF já reconheceu a constitucionalidade da incidência do ICMS sobre a importação de bens e serviços 

a partir da edição da EC nº 33/01. 
476

 Sobre o assunto, cf. CARVALHO, Osvaldo Santos de. Não cumulatividade do ICMS e princípio da 

neutralidade tributária, cit., p. 207-221. 
477

 A rigor, a Resolução se aplica nas operações interestaduais com bens importados, com exceção (i) das 

mercadorias ou bens que, após processo de industrialização, tenha conteúdo de importação inferior a 40%; ou 

(ii) mesmo não atendendo a este requisito, (ii.a) para as mercadorias ou bens sem similar nacional, assim 

definidos pela CAMEX; (ii.b) para as mercadorias e bens produzidos em conformidade com os processos 

produtivos básicos da Zona Franca de Manaus e dos setores de informática e automação; e (ii.c) para o gás 

natural. 
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que a operação imediatamente anterior seja de importação não parece ser um entrave, 

tendo em vista que não contraria nenhum dispositivo constitucional. Por isso, ainda que 

fosse constatada uma diferença de tratamento tributário em razão da origem das 

mercadorias (alíquotas de 7% e 12% para as operações interestaduais com mercadorias 

nacionais e 4% nas operações com mercadorias importadas), esta não caracterizaria ofensa 

à regra da não discriminação que, como já exposto, se volta ao mercado interno
478

. As 

diferenciações em razão da origem de mercadorias no exterior são autorizadas pela 

Constituição
479

. 

O STF terá de se debruçar sobre a questão em vista da ADI nº 4.858 manejada 

contra a Resolução pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em síntese, 

dentre os argumentos alinhavados, além da ofensa à regra da não discriminação acima 

mencionada, alegou-se que faltaria competência ao Senado Federal para fixar as alíquotas 

interestaduais com função extrafiscal, já que sua competência se reservaria apenas à 

definição das alíquotas para fins de distribuição do imposto entre os Estados de origem e 

de destino. 

Sem entrar no mérito da ação, que apresenta diversos outros fundamentos, o 

argumento não impressiona. A Constituição Federal não vincula a competência ofertada ao 

Senado Federal para a fixação de alíquotas interestaduais a qualquer finalidade fiscal, não 

podendo o intérprete discriminar onde a Constituição não o fez. A competência atribuída 

ao Senado é ampla e pode ser utilizada para fins fiscais ou extrafiscais, desde que em prol 

de finalidades constitucionais. Trata-se de uma espécie de controle central, previsto pelo 

texto originário da Constituição, que termina, efetivamente, por restringir a utilização pelos 

Estados-membros do imposto estadual como instrumento extrafiscal, sem que a partir daí 

possa se justificar qualquer alegação de inconstitucionalidade. 

Um segundo controle que pode ser estabelecido pelo Senado Federal refere-se 

à fixação de alíquotas máximas e mínimas no âmbito do ICMS, conforme a seguinte 

redação do art. 155, V, da CF: 

Art. 155. (...) V - é facultado ao Senado Federal: 

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de 

iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros; 

                                                 
478

 Cf. a seção 5.3.5. 
479

 Não será objeto de análise a previsão de cláusulas de não discriminação previstas por Tratados 

internacionais firmados pelo Brasil. 
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b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito 

específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da 

maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros. 

O dispositivo prevê, portanto, duas regras diferentes de outorga de competência 

tributária ao Senado Federal. A primeira delas estabelece competência para estabelecer a 

alíquota mínima do ICMS em operações internas, desde que a Resolução seja de iniciativa 

de um terço dos senadores e aprovada por maioria absoluta. Trata-se, nitidamente, de uma 

forma de controle central do imposto, permitindo que seja estabelecido um piso para as 

alíquotas em operações internas como tentativa de manutenção da unidade do mercado 

interno e combate à propagação da guerra fiscal entre os Estados da federação
480

. 

Estabelecida a alíquota mínima, a margem de manobra dos Estados-membros fica 

comprometida quanto ao estabelecimento de normas tributárias extrafiscais. 

A segunda regra extraída do dispositivo constitucional prevê a possibilidade de 

fixação pelo Senado, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 

dois terços dos Senadores, de alíquota máxima do ICMS, também em operações internas, 

com o objetivo de resolver conflito específico que envolva interesse de Estados.  

Trata-se, portanto, de uma importante ferramenta de centralização da política 

tributária que retira das mãos dos Estados e do Distrito Federal parcela importante da 

competência para a previsão de normas tributárias extrafiscais no âmbito do ICMS, tendo 

em vista a possibilidade de criação de limites máximos e mínimos das alíquotas do imposto 

pelo Senado Federal.  

 

b) Controles centrais realizáveis por Lei Complementar 

 

Além da previsão de competência do Senado Federal para a instituição de 

Resoluções, disciplinando questões sensíveis no âmbito do ICMS, a Constituição, em seu 

art. 155, § 2º, XII, estabelece matérias, relacionadas com o imposto, que devem ser tratadas 

diretamente por lei complementar editada pelo Congresso Nacional. 

Essas questões, uma vez prescritas por lei complementar, terminam por moldar 

a competência tributária a ser exercida pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal no 

que se refere ao ICMS, não se pode negar, mas não retiram das mãos destes últimos a 

                                                 
480

 Apesar de ser um importante instrumento, a fixação de alíquotas mínimas, por si só, não tem o condão de 

erradicar a competição entre as diferentes unidades federativas via redução de tributos. No âmbito do ISS, 

conforme será exposto adiante, a fixação de uma alíquota mínima, nem mesmo marginalmente, encerrou a 

guerra fiscal entre os Municípios brasileiros.  
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competência para instituir e disciplinar o imposto. A lei complementar deve se limitar às 

específicas questões prescritas pelo texto constitucional, sob pena de ser reconhecida como 

inconstitucional. 

Dentre as matérias previstas pelo art. 155, § 2º, XII, a que mais interessa ao 

objeto deste estudo determina que cabe à lei complementar “regular a forma como, 

mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios 

fiscais serão concedidos e revogados”. 

A Constituição impõe que as isenções, incentivos e benefícios fiscais no 

âmbito do ICMS só podem ser concedidos em vista de deliberação (o que conduz ao 

raciocínio de decisão conjunta) dos Estados e do Distrito Federal, cabendo à lei 

complementar disciplinar a forma como esta deliberação ocorrerá. 

Atualmente, a Lei Complementar nº 24/75 estabelece a forma e os requisitos 

necessários para que os Estados-membros e o Distrito Federal instituam regras de 

autorização de exoneração no âmbito do ICMS, nos seguintes termos: 

Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados 

e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica: 

I - à redução da base de cálculo; 

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do 

tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros; 

III - à concessão de créditos presumidos; 

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, 

concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais 

resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; 

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data. 

Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em reuniões para as 

quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados e do Distrito 

Federal, sob a presidência de representantes do Governo federal. (...) 

§ 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos 

Estados representados; a sua revogação total ou parcial dependerá de aprovação 

de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes. 

 

Em linhas gerais, a Lei Complementar estabelece, com fundamento de validade 

na Constituição Federal, que a competência tributária dos Estados-membros e do Distrito 

Federal para instituir normas de exoneração no âmbito do ICMS deve ser precedida de 

Convênio celebrado e aprovado pela unanimidade dos representantes dos Estados-

membros, o que transfere a competência para o exercício deste controle central de 

competência ao chamado Órgão de deliberação dos Estados-membros. 
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c) Controles centrais realizáveis por Órgão de deliberação dos Estados-

membros (CONFAZ) 

 

Em vista da disciplina da Lei Complementar nº 24/75, a instituição de normas 

de exoneração fiscal no âmbito do ICMS só poderá ser realizada se precedida da 

publicação de Convênio, aprovado por unanimidade, no âmbito do Conselho Nacional de 

Política Fazendária (CONFAZ), nome dado ao órgão de deliberação dos Estados 

mencionado pela Constituição Federal.  

Aqui, é importante asseverar que não é o próprio CONFAZ, por meio de seus 

Convênios, quem concede as exonerações, sendo de rigor reconhecer que não foi 

recepcionado pela Constituição Federal o art. 4º da mesma Lei Complementar nº 24/75, 

quando permite ao Poder Executivo de cada unidade federada ratificar via decreto os 

convênios celebrados. 

Para manter-se a integridade da regra da legalidade tributária e do princípio da 

tripartição dos poderes, o próprio Poder Legislativo, se entender por sua conveniência, terá 

de aprovar lei formal, concedendo as exonerações autorizadas pelo CONFAZ. Como 

defende SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO
481

, “o convênio, seu processo, começa nas 

assembleias de estados federados, mas termina nas Casas legislativas, onde recebem 

ratificação e conteúdo de lei”.  

De toda forma, é necessário reconhecer que a previsão constitucional quanto à 

edição de lei complementar para regular a forma como, mediante deliberação, os Estados-

membros e o Distrito Federal poderão conceder isenções e outras espécies de exoneração, 

somada ao disciplinamento da matéria pela Lei Complementar nº 24/75, terminam por 

limitar ou, no mínimo, condicionar parcela importante da competência destes entes 

federados para a edição de normas tributárias extrafiscais, ainda que, na prática, este 

quadro só tenha se firmado nos últimos anos em vista de uma atuação mais enérgica do 

STF contra os incentivos e benefícios fiscais concedidos sem a aprovação do CONFAZ
482

. 

 

 

 

 

                                                 
481

 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro, cit., p. 184. 
482

 Cf. STF, ADI nº 2.345, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2011, DJe de 4/8/2011. 
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8.3.3.1 FACULTATIVIDADE DA SELETIVIDADE NO ICMS   

 

Todas as observações empreendidas quanto à aplicação da seletividade no 

âmbito do IPI podem ser, mutatis mutandis, replicadas para o ICMS.  

Duas observações, no entanto, se impõem. A primeira é sobre a facultatividade 

na adoção desse critério no âmbito deste imposto estadual. Nos termos do que prescreve o 

art. 155, § 2º, III, da CF, o imposto “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços”. Diversamente da disciplina da matéria no IPI, quando a 

Constituição determinou que este “será seletivo” (art. 153, § 3º, I, da CF), no âmbito do 

ICMS a Constituição apenas autorizou sua aplicação. 

A segunda observação diz de perto com a primeira e reside na necessidade de 

não se confundir a facultatividade na adoção do critério da seletividade com a necessidade 

de que sua adoção seja realizada sempre em função da essencialidade das mercadorias ou 

serviços. 

O que se quer esclarecer é que, nos termos da Constituição Federal, o ICMS 

pode ser instituído com alíquotas uniformes, não sendo necessariamente graduado com 

alíquotas seletivas. Se, no entanto, o legislador opta pela técnica seletiva, as alíquotas 

diferenciadas, caso a tributação esteja voltada à consecução de finalidades fiscais, terão 

obrigatoriamente de ser selecionadas em função da essencialidade das mercadorias e 

serviços. 

 

 

8.3.4 SOBRE A PROGRESSIVIDADE FISCAL E EXTRAFISCAL NO IPTU 

 

A criação de alíquotas progressivas para os impostos incidentes sobre a 

propriedade não tem fundamento na capacidade contributiva que, em verdade, se apresenta 

como critério geral de graduação dos impostos quando da edição de normas tributárias com 

finalidade fiscal, impondo uma aplicação proporcional das alíquotas. Como afirma AIRES 

F. BARRETO
483

, “a graduação dos impostos decorre de sua proporcionalidade em relação 

à base tributável”.  

O princípio da igualdade aplicado aos impostos, quando estes estão voltados à 

finalidade de arrecadação de fundos via justa distribuição da carga tributária, é realizado 

                                                 
483

 BARRETO, Aires F. Aplicação do princípio da progressividade, cit., p. 38. 
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por meio da mensuração da capacidade econômica dos contribuintes que, por sua vez, se 

dá mediante a graduação, leia-se proporcionalidade. 

A progressividade, no entanto, foi prevista pelo texto constitucional como 

aplicável a alguns impostos incidentes sobre a propriedade, como instrumento de 

consecução de finalidades extrafiscais. É paradigma desta situação o ITR nos termos já 

analisados, bem como a expressa permissão que a Constituição Federal deu para que o 

IPTU fosse utilizado como ferramenta a fim de que o Estado assegurasse o cumprimento 

da função social da propriedade urbana. 

Foi justamente esse o entendimento manifestado pelo STF quando analisou a 

constitucionalidade da instituição de alíquotas progressivas de IPTU sob a égide do texto 

originário do art. 156, § 1º, da CF
484

. Segundo a redação original deste dispositivo, o IPTU 

poderia, nos termos de lei municipal, ser progressivo “de forma a assegurar o 

cumprimento da função social da propriedade”.  

Na ocasião, o Tribunal entendeu, como consta da ementa do Acórdão, que é 

“inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de IPTU, que não atenda 

exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, aplicado com as limitações expressamente 

constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182, ambos da Constituição Federal”. A previsão de 

alíquotas progressivas em função do cumprimento da função social da propriedade (art. 

156, § 1º, da CF) só seria possível caso estivesse vinculada à finalidade de estimular o 

adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, nos termos do art. 182, § 4º, da 

CF, que previa uma progressividade no tempo
485

. 

Com a edição da EC nº 20/98, o texto do art. 156, § 1º, passou a ostentar nova 

redação, prevendo-se expressamente que, sem prejuízo da progressividade no tempo, 

prevista pelo art. 182, § 4°, da CF, o IPTU poderia ter alíquotas progressivas em razão do 

valor do imóvel (progressividade fiscal), bem como alíquotas diferenciadas de acordo com 

a localização e o uso do imóvel (novo critério para a instituição de uma progressividade 

extrafiscal). 

                                                 
484

 STF, RE nº 153.771, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ Acórdão:Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/11/1996, DJ de 5/9/1997. 
485

 Não poderia mesmo, segundo a matéria se apresenta, prevalecer o voto vencido proferido pelo Min. 

Carlos Velloso. Sua fundamentação de defesa da progressividade fiscal do imposto com base na capacidade 

contributiva atrelada à finalidade de promoção de “política redistributiva” demonstra, por si só, que se estava 

diante de uma tributação com finalidades não arrecadatórias. E como constou nas premissas iniciais desta 

tese, a função redistributiva da norma tributária dista da função arrecadatória. 
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Diante da nova redação constitucional, mais uma vez a matéria foi submetida 

ao crivo do STF
486

. Na nova oportunidade, o Tribunal entendeu pela possibilidade de 

instituição da progressividade fiscal das alíquotas do IPTU, fixando-se na premissa de que, 

após a EC nº 29/00, abria-se uma exceção específica para tanto
487

. Nesse sentido, foi 

editada a Súmula 668 do STF com a seguinte redação: “É inconstitucional a lei municipal 

que tenha estabelecido, antes da emenda constitucional 29/2000, alíquotas progressivas 

para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da 

propriedade urbana”. 

Apesar disso, é preciso ressaltar que o STF, ao julgar recentemente a 

constitucionalidade da instituição de alíquotas progressivas no âmbito do ITCMD, parece 

se inclinar por uma mudança de seu entendimento anterior, extraindo do chamado 

“princípio da capacidade contributiva” autorização para a criação de alíquotas 

progressivas, ainda que sem autorização específica e expressa por parte do texto 

constitucional
488

. 

A despeito disso, é preciso defender que o que impede a utilização de alíquotas 

progressivas com finalidades fiscais quando não há autorização expressa nesse sentido pela 

Constituição Federal não é o fato de a capacidade contributiva se aplicar apenas aos 

impostos pessoais
489

, mas o reconhecimento de que este parâmetro de discriminação entre 

os contribuintes (capacidade contributiva) não se compatibiliza com a previsão da 

progressividade, senão com a da proporcionalidade. Tanto assim que o texto 

constitucional, quando julgou relevante, fez questão de consignar a necessidade de que o 

imposto fosse progressivo (v.g., no IR como medida redistributiva e no ITR e no IPTU em 

razão de finalidades indutoras)
490

. 
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 STF, RE nº 423.768, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 1/12/2010, DJe de 9/5/2011. 
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 Marciano Seabra de Godoi entende em sentido contrário, argumentando que o Tribunal reformulou seu 

entendimento manifestado no paradigma anterior (GODOI, Marciano Seabra de. Crítica à jurisprudência 
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alguns casos, gerar efeito danoso à capacidade contributiva. Para tanto, basta imaginar que, implantada uma 

progressividade fiscal no IPTU, um contribuinte que possui um único imóvel no valor de 2 milhões poderá 

vir a pagar mais imposto do que outro contribuinte que possui, nesse mesmo Município, trinta imóveis no 

valor R$ 100 mil cada, totalizando um patrimônio imobiliário maior do que o primeiro contribuinte. Cf. 
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No que se refere à instituição de normas tributárias extrafiscais no âmbito do 

IPTU, merece especial atenção a utilização pelo atual texto constitucional de duas técnicas 

diferentes em vista de distintos critérios. O primeiro deles está previsto no referenciado art. 

156, § 1º, II, da CF e permite a fixação de alíquotas diferenciadas em razão da localização 

e do uso do imóvel; o segundo permanece no art. 182, § 4°, da CF, e só pode ser utilizado 

para fins de promoção do adequado aproveitamento de solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado. 

Ambos os critérios dependem da aprovação de plano diretor pelo Poder 

Legislativo local
491

, o que significa dizer que o legislador municipal não está autorizado a 

instituir qualquer tipo de diferenciação de alíquotas de IPTU com base em meros interesses 

arrecadatórios. A progressividade fiscal do IPTU, depois da aprovação da EC nº 20/98, só 

pode ser instituída com base no valor dos imóveis, sem que nenhum novo critério seja 

levado em conta. 

Uma última consideração sobre o art. 182, § 4º, da CF é que este não autoriza a 

instituição de alíquotas confiscatórias, sob o argumento de que, neste caso, o tributo 

funciona como sanção.  

O referido dispositivo constitucional apenas prescreve que “é facultado ao 

Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 

exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento”, informando 

que o não cumprimento desta exigência pode acarretar, sucessivamente, em (i) 

parcelamento ou edificação compulsórios; (ii) imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana progressivo no tempo; (iii) desapropriação com pagamento mediante 

títulos da dívida pública. 

O que o texto constitucional faz é prever hipóteses sucessivas, dentre as quais 

se inclui a progressividade do IPTU no tempo, como ferramentas para que o contribuinte 

empreenda o adequado aproveitamento de seu solo urbano. Isso significa que a tributação, 

ainda que exclusivamente neste caso funcione com uma espécie de sanção, não deixa de 

respeitar a regra que proíbe sua utilização com efeito de confisco. Se assim fosse, haveria a 

possibilidade de utilização de alíquotas que gerassem efeito de confisco, impondo uma 

                                                                                                                                                    
BARRETO, Aires. Fernandino. IPTU: progressividade e diferenciação. Nesse mesmo sentido, um exemplo 

com base no IR, cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário, cit., p. 360. 
491

 Cf. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, cit., p. 130. 



 219 

contradição dentro do próprio art. 182, § 4º, já que este traz previsão de indenização 

mesmo na hipótese em que há desapropriação. 

 

 

8.3.5 NOTA SOBRE A PROGRESSIVIDADE FISCAL E EXTRAFISCAL NO ITCMD 

 

As observações lançadas quanto à adoção da progressividade no âmbito do 

IPTU podem ser transportadas, com tranquilidade, para o ITCMD. 

Em vista da inexistência de regra constitucional expressa autorizativa da 

adoção da proporcionalidade para este imposto, o critério da capacidade contributiva 

deveria ser aplicado para fins de alcance da igualdade tributária, o que geraria a 

necessidade de previsão de alíquotas uniformes. Em vista da mudança da base tributável, 

haveria a necessária graduação do imposto. 

Sobre a questão, JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO
492

, apesar de afirmar que a 

progressividade “seria um ideal para todos os impostos”, reconhece que esta técnica de 

graduação das alíquotas só pode ser utilizada nos expressos casos prescritos pela 

Constituição Federal, “não ficando à mera conveniência do legislador ordinário”.  

Aqui, mais uma vez argumenta-se que a impossibilidade de instituição de 

alíquotas progressivas não se dá pela classificação do ITCMD como um imposto real, mas 

devido à inexistência de norma constitucional que permita a progressividade de alíquotas, 

tendo em vista considerar-se que o critério da capacidade contributiva, por si só, não a 

impõe. 

Apesar disso, como foi rapidamente pontuado quando se tratou da 

progressividade do IPTU, o STF, em recente manifestação
493

, entendeu pela 

constitucionalidade da adoção de alíquotas progressivas no âmbito do ITCMD, extraindo 

do critério da capacidade contributiva autorização para tanto. 

 

 

8.4 TAXAS 

 

Seguindo o mesmo caminho trilhado com relação aos impostos, a identificação 

do regime jurídico aplicável às taxas deve partir do texto constitucional, cabendo ao 
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intérprete extrair, a partir daí, os limites normativos exigidos aos entes detentores de 

competência tributária. 

A Constituição Federal, em seu art. 145, II, funda os primeiros elementos que 

deverão ser considerados pelo intérprete, prescrevendo o seguinte: 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos: (...) 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte 

ou postos a sua disposição. 

Logo se percebe que, diferentemente dos impostos, as taxas indicam, sempre, 

uma atuação do Estado como elemento essencial à formação da relação jurídica tributária 

e, por isso, são nomeadas, como visto, como tributos não vinculados à uma atuação estatal.  

O constituinte é claro em indicar que as taxas poderão ser criadas apenas (i) em 

razão do poder de polícia (taxas de polícia ou taxas de fiscalização) e (ii) pela utilização, 

potencial ou efetiva, de serviço público considerado específico e divisível (taxas de 

serviço).   

Essa espécie de tributo é contraprestacional e está associada ao custeio de 

atividades estatais voltadas especificamente para o contribuinte que, em virtude dessa 

dispendiosa e especializada atuação do Estado, é obrigado a destacar parcela de seu 

patrimônio como um elemento de comutatividade
494

. 

Pouco importa se a atuação estatal gera ou não efeitos positivos ao particular. 

A nota determinante aqui é a movimentação do Estado para fiscalizar atividade do 

contribuinte ou prestar (ou colocar à sua disposição) serviço específico e divisível. Nota-se 

que, apesar de literalmente haver exigência de especificidade e divisibilidade apenas para 

as taxas de serviço, é clara a necessidade da presença destes requisitos para a legítima 

cobrança das taxas de fiscalização, uma vez que sem especificidade não há fiscalização 

concreta e, sem esta, não há autorização constitucional para cobrança da taxa. 

A taxa de fiscalização ou de polícia, é importante esclarecer, não tem por 

objetivo desestimular qualquer comportamento do contribuinte. O que há, em verdade, é 

uma atividade fiscalizatória perpetrada pelo Estado que, em larga escala, em nada atrapalha 

a atividade do contribuinte. Realizada a atividade, surge para o Estado uma autorização 

constitucional para que institua tributo baseado nesta atuação, capaz de exigir do 
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contribuinte fiscalizado uma recomposição financeira pela atividade específica 

desenvolvida pelo ente estatal. 

Com relação ao exercício da função extrafiscal, a própria conformação 

constitucional das taxas deixa pouco espaço de atuação, ante a necessidade de que haja 

uma correlação entre o valor do tributo e o custo da atividade desenvolvida pelo poder 

público.  

A regra-matriz de incidência tributária das taxas pode ser um potente 

instrumento teórico de verificação da amplitude de compatibilidade desta espécie tributária 

com as funções extrafiscais.  

Como visto, o critério material terá de ser, necessariamente, uma prestação 

estatal vinculada ao contribuinte, seja pela realização efetiva de uma fiscalização, seja pela 

prestação, efetiva ou potencial, de um serviço público específico e divisível. É preciso que 

fique claro que não poderá o legislador ordinário eleger fatos alheios à prestação estatal 

como elemento de diferenciação entre contribuintes, ou estará tornando a taxa um embuste 

de imposto. Conclusão esta que reduz, e muito, o emprego da função extrafiscal nesta 

espécie tributária.  

O critério espacial terá de guardar relação com o local da prestação (ou da 

colocação à disposição) do serviço público ou da fiscalização efetuada, enquanto o critério 

temporal estará, também, ligado ao momento de ocorrência dos referidos fatos, não 

havendo aqui espaço para a extrafiscalidade.  

Alocado no consequente normativo, o critério pessoal das taxas é bastante 

cerrado, conformando, de um lado, o ente estatal que realiza o fato gerador, e de outro, a 

própria pessoa relacionada com tal prestação, não havendo, também aqui, espaço para o 

manejo da extrafiscalidade. 

Com relação ao critério quantitativo, a Constituição traz comando importante, 

determinando, em seu art. 145, parágrafo único, que “as taxas não podem ter base de 

cálculo própria dos impostos”. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter indicado que a 

exigência está adstrita apenas à correspondência idêntica das bases de cálculo entre 

impostos e taxas, o comando parece ser mais um indicativo da pouquíssima maleabilidade 

desta espécie tributária como instrumento de intervenção do Estado sobre o domínio 

econômico.      

O exercício da competência tributária por oneração não se compatibiliza com o 

arquétipo constitucional das taxas, não servindo estas como instrumentos de desestímulo 

de comportamentos. Nesse caso, as chamadas taxas verdes, em que o contribuinte é 
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desestimulado à realização de determinada conduta com a exigência de um tributo mais 

oneroso, não se compatibilizam com o ordenamento jurídico brasileiro, desnaturando a 

base de cálculo correta do tributo, bem como sua justificação constitucional que, como já 

foi apresentado, tem de ser atrelada a uma espécie de igualdade comutativa.  

É preciso reconhecer, no entanto, a compatibilidade na instituições de normas 

exonerativas no âmbito das taxas com o intuito de estimular a adoção de determinadas 

condutas. São muitos os exemplos na tessitura normativa brasileira de isenções de taxas 

com a finalidade, por exemplo, de atração de novos investimentos privados, sendo possível 

reconhecer aqui a utilização da função extrafiscal do tributo.  

A inadmissão do emprego da função extrafiscal para qualquer outro objetivo 

(ainda que almejado pelo ordenamento), todavia, esbarra na própria racionalidade desta 

espécie tributária, desnaturando-a em sua causa, em sua razão constitucional de ser. 

Não há espaço para que o intérprete saque uma nova causa ou justificação para 

a instituição das taxas
495

, a não ser que se assuma que o regime jurídico constitucional 

tributário pode ser desprezado sempre que uma justificativa de intervenção sobre o 

domínio econômico possa ser sacada. A intervenção sobre o domínio econômico, em dada 

situação, até mesmo pode ser louvável e esperada pelo ordenamento, mas, ainda assim, 

pode não ser realizável mediante o emprego da tributação, no caso, das taxas. 

Note-se, ao final, que a pretensão desta sessão não é confirmar a total 

inexistência de possibilidades extrafiscais das taxas. Ao revés, caso a criatividade do 

legislador venha no futuro a introduzir taxas que provocam induções comportamentais, 

nenhuma censura poderá ser lançada, desde que todo o regime tributário desta espécie 

tributária seja respeitado. Este sim o fato que, segundo as reflexões até aqui construídas, 

faz minguar sobremaneira o manejo das taxas.  

 

8.5 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 

 

As contribuições de melhoria possuem fundamento de validade no art. 145, III, 

da CF, que outorga competência à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a 

instituição de “contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas”. 
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 Luís Eduardo Schoueri defende posição diversa ao afirmar que “identificada uma norma tributária 

indutora na disciplina de uma taxa, então fica claro que sua legitimação já não mais se encontrará no 
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própria intervenção estatal sobre o Domínio Econômico” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias 

indutoras e intervenção econômica, cit., p. 180). 
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Uma interpretação atenta do disposto conduz à conclusão de que esta espécie 

de tributo só poderá ser cobrada se, concomitantemente, houver a realização de obra 

pública por parte do poder público e a valorização de imóvel do contribuinte em virtude da 

referida obra. 

Neste tributo, a ideia de igualitária distribuição de encargos é evidente. Além 

do pagamento dos impostos devido à capacidade contributiva e das taxas em vista da 

equivalência, a Constituição impõe que o contribuinte que tenha especial benefício
496

 

(valorização imobiliária) em virtude de obra pública pague a contribuição. Este o principal 

critério de diferenciação desta espécie tributária com as taxas. A contribuição de melhoria 

não é cobrada em decorrência do serviço público (obra pública), até mesmo porque este 

não seria específico e divisível, mas em virtude da valorização obtida pelo contribuinte de 

seu imóvel.  

As mesmas ressalvas que foram feitas à possibilidade de utilização das taxas 

como instrumento de extrafiscalidade podem ser aplicadas às contribuições de melhoria. 

Extraindo eventuais normas de exoneração tributária, enquadradas amplamente neste 

estudo como normas extrafiscais, esta espécie tributária não é compatível aos consectários 

estatais de intervenção sobre o domínio econômico, não podendo haver aqui o manejo de 

normas tributárias extrafiscais que, por exemplo, desnaturem a razão de ser desta espécie 

tributária que é permitir que o Estado imponha uma tributação aos contribuintes que, a 

despeito de se beneficiarem de modo geral da obra pública (como todos os demais 

contribuintes, tiveram um benefício adicional, caracterizado pela valorização imobiliária. 

Os exemplos citados pela doutrina como caracterizadores de uma chamada 

contribuição de melhoria extrafiscal não convencem. Obras públicas de grande porte que 

beneficiam o meio ambiente, v.g., não ensejam a utilização da  função extrafiscal, mas 

mero manejo regular do tributo, desde que constatada, em paralelo à obra pública, a 

valorização imobiliária. Aqui, ainda que haja benefício ao meio ambiente, este não foi 

gerado ou induzido pela instituição da contribuição de melhoria, mas sim pela realização 

direta de obra pública. 

Em vista da própria natureza conceitual das contribuições de melhoria, 

cobradas em virtude de valorização imobiliária decorrente de obra pública, não há espaço 

para a indução comportamental dos contribuintes.  
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8.6 EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS 

 

Os empréstimos compulsórios são previstos pelo art. 148 da CF e podem ser 

instituídos pela União, por meio de lei complementar, em duas hipóteses: (i) para atender 

despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 

iminência; (ii) no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 

nacional. 

A partir deste arquétipo constitucional, se percebe que esta espécie tributária 

está fortemente vinculada à obtenção de fundos para o custeio de atividade extraordinária a 

ser desenvolvida pelo Estado. Reforça este entendimento o art. 148, parágrafo único, da 

CF, quando assevera que “a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 

compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição”. 

Daí já se percebe que a fundamentação do empréstimo compulsório está em 

uma despesa, devendo servir de instrumento de cobertura de fundos em situações 

extremadas (calamidade pública, guerra externa ou sua iminência ou necessidade de 

investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional). 

Em tese, como defende LUÍS EDUARDO SCHOUERI
497

, instituído o empréstimo 

de acordo com o prescreve a Constituição de modo a obter a arrecadação extraordinária 

pretendida, nada impede que sejam manejadas normas tributárias extrafiscais, estimulando 

ou desestimulando condutas. Estas não podem, por certo, prejudicar a finalidade 

precipuamente fiscal dos empréstimos. 

 

 

8.7 CONTRIBUIÇÕES 

 

Como ficou assentado quando se tratou dos diferentes fundamentos de validade 

constitucional das espécies tributárias
498

, as contribuições compõem uma espécie autônoma 

de tributo em vista de uma série de características específicas do seu regime tributário. 

Estes tributos (i) estão fundados na consecução de uma finalidade constitucionalmente 

relevante; (ii) têm os recursos arrecadados afetados ao cumprimento destas mesmas 

finalidades; (iii) são exigidos de um grupo específico de pessoas e (iv) implicam na 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, cit., p. 192-193. 
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 Cf. a seção 8.2.1. 
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atuação do Estado na consecução de atividade que acarrete, ainda que indiretamente, 

benefício ou vantagem para este mesmo grupo de contribuintes. 

A própria etimologia do vocábulo contribuição conduz o intérprete à ideia de 

suprimento de fundos para a consecução de uma despesa por parte do Estado em prol de 

um grupo de pessoas
499

.  

Os fundamentos constitucionais que permitem essa linha de raciocínio se 

acham no art. 149 da CF, que determina o seguinte: 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 

disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 

6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

O dispositivo, que em uma primeira leitura parece confuso, depois de 

trabalhado pelo intérprete permite a extração de importantes normas jurídicas. Primeiro, 

estabelece uma regra de competência exclusiva, outorgando autorização para que apenas 

um dos entes subnacionais, a União, institua contribuições
500

. Depois, determina que este 

tipo de tributo seja instituído apenas como instrumento de atuação da União na área social, 

na área econômica e no interesse de categorias profissionais ou econômicas. 

Diante deste quadro, é quase intuitivo perceber que as pessoas que compõem o 

grupo de contribuintes das contribuições devem guardar algum tipo de relação com a 

finalidade do tributo. Por isso, assenta PAULO AYRES BARRETO
501

 que “nas contribuições, 

deve haver, sempre, um nexo causal entre a finalidade e o grupo social que a persegue”  

Daí decorre que esta espécie de tributo se diferencia dos demais por estar 

intrínseca e obrigatoriamente modalizada em busca de uma finalidade constitucional, 

voltada a um grupo limitado de contribuintes, de modo a trazer-lhes, direta ou 

indiretamente, um benefício. 

De um modo geral, estas características, mais ou menos intensamente, estão 

previstas nas contribuições sociais, nas contribuições de intervenção no domínio 

econômico e nas contribuições corporativas. 
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 Nesse sentido, cf. BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições, cit., p. 124. 
500
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A ideia desta seção é discutir algumas regras específicas de cada uma destas 

espécies de contribuição que guardam relação com o emprego de normas tributárias 

extrafiscais.  

 

 

8.7.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

 

As contribuições sociais, como do nome já se pode inferir, só podem ser 

instituídas como instrumento de atuação da União na área social. Essa consideração pouco 

diz sobre os limites impostos ao legislador quando da instituição destes tributos, 

notadamente em vista da amplitude semântica da palavra social. Não empreendida uma 

interpretação cuidadosa, corre-se o risco de se concluir pela liberdade absoluta da União 

para instituição de tributos, desde que sob a justificativa de aplicação de recursos na área 

social
502

. A liberdade seria tão ampla que de nada valeria a criação de um sistema tributário 

tão minucioso e com tantas garantias aos contribuintes como o prescrito pela Constituição 

Federal.  

A partir deste fundamento, parece ser a melhor interpretação aquela que 

entende que as contribuições sociais mencionadas pelo art. 149 da CF são as mesmas 

contribuições sociais de seguridade social analiticamente previstas pelo art. 195 da CF, não 

havendo espaço para a criação de novas contribuições sociais, a não ser de acordo com as 

regras de exercício de competência residual prevista pelo art. 195, § 4º, da CF
503

.   

Não faria sentido a previsão de regras rígidas para o exercício da competência 

residual e a instituição de novas contribuições de seguridade social (lei complementar, não 

cumulatividade e não identidade de fato gerador ou base de cálculo dos impostos já 

previstos na Constituição) se houvesse a possibilidade de que novas contribuições sociais 

(sob a alcunha de contribuições sociais gerais) pudessem ser criadas, sem respeito a 

qualquer destes requisitos, por simples lei ordinária. 

Em assim sendo, à primeira vista, as contribuições sociais tem por fim precípuo 

financiar a atuação da União na área da seguridade social, no que, especificamente acerca 

desta contribuição, a Constituição flexibiliza a referibilidade, impondo, em seu art. 195 que 

“a seguridade social será financiada por toda a sociedade”.  
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 Nesse sentido, Cf. ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário, cit., p. 328 e ss. 
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O critério de rateio destas contribuições entre os contribuintes deverá guardar 

uma relação com a finalidade da contribuição. Tratando-se de financiamento da seguridade 

social, em vista da previsão constitucional de aspectos materiais típicos de impostos, a 

capacidade contributiva pode ser utilizada, sendo permitida a utilização de outros critérios, 

desde que guardem relação com a finalidade de financiamento da seguridade social.  

Como será vista mais adiante, estas contribuições sociais podem ser utilizadas 

como instrumentos de extrafiscalidade, quando critérios vinculados à finalidade extrafiscal 

da norma poderão ser utilizados, inclusive em vista da previsão constitucional que prevê 

que estas contribuições podem ter alíquotas e bases de cálculo diferenciadas em vista de 

critérios que elenca. 

Para o correto entendimento do tema, não custa lembrar que o princípio da 

igualdade, para que possa ser aplicado, depende de uma base de comparação e da 

determinação da finalidade a ser alcançada com o ato normativo. 

É nesse contexto que deve ser interpretado o art. 195, § 9º, da CF, que prevê 

critérios de discriminação para a instituição das contribuições sociais de seguridade social, 

conforme a seguinte redação: 

Art. 195. (...) 

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão 

ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, 

da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição 

estrutural do mercado de trabalho. 

Esta autorização foi originalmente instituída pela EC nº 20/98, sendo ampliada, 

posteriormente, pela EC nº 47/05. Em síntese, o texto constitucional passa a indicar 

critérios que podem ser manejados pelo legislador com o fito de justificar uma tributação 

diferenciada pela instituição de alíquotas ou de bases de cálculo ajustadas. São quatro estes 

critérios: (i) a atividade econômica; (ii) a utilização intensiva de mão de obra; (iii) o porte 

da empresa; e (iv) a condição estrutural do mercado de trabalho. 

O que precisa ficar claro, no entanto, é que esses critérios não têm o condão de 

legitimar, por si sós, discriminações entre os contribuintes para fins de instituição dessas 

contribuições. Como meros critérios de discriminação que são, só podem ser utilizados em 

vista das finalidades identificadas na norma tributária. Por isso mesmo, a simples 

demonstração de que um dos critérios eleitos pela Constituição foi utilizado para fins de 

instituição de uma tributação diferenciada no âmbito das contribuições sociais de 

seguridade social não é argumento suficiente à demonstração de sua regularidade, quando, 
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mais uma vez, é destacada a importância da identificação dos fins a serem alcançados pela 

norma tributária. 

Se a finalidade da norma tributária for a simples arrecadação de fundos para o 

custeio da seguridade social, a discriminação entre os contribuintes deverá, em vista da já 

explicitada referibilidade que rege as contribuições, estar atrelada a um critério de 

distribuição de encargos em razão da finalidade da contribuição. Assim, se a contribuição 

tem a finalidade de financiar a seguridade social, nada impede que se cobre mais das 

empresas que geram, mesmo que indiretamente, maiores gastos ao Estado nesta área. Se, 

no entanto, essa mensuração não for possível, caso a contribuição incida sobre signos 

denotadores de riqueza, nenhuma censura se pode fazer à discriminação entre os 

contribuintes com base na sua capacidade contributiva. 

Assim, os critérios indicados pelo art. 195, § 9º, da CF podem ser manejados 

pelo legislador ordinário, desde que guardem uma correlação com a finalidade da 

contribuição para o custeio da seguridade social. É nesse sentido que a utilização intensiva 

da mão de obra pode servir de critério de distinção entre empresas, notadamente em vista 

da relação direta que pode guardar com o custeio da seguridade social, impondo uma 

contribuição mais elevada das empresas que utilizem de modo mais intenso a mão de obra. 

Por outro lado, pensando nas finalidades extrafiscais da norma tributária, este 

mesmo critério poderia ensejar uma redução no valor das contribuições, caso a norma fosse 

instituída com a finalidade de estimular o desenvolvimento de empresas que se utilizem de 

intensiva mão de obra. 

Em conclusão, apesar de precipuamente voltada para fins arrecadatórios, as 

contribuições sociais podem ser manejadas como instrumentos de extrafiscalidade, quando 

os critérios de discriminação já eleitos pela Constituição Federal podem, inclusive, servir 

de fundamento.   

 

 

8.7.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 

 

As contribuições de intervenção no domínio econômico, como do próprio 

nome se pode inferir, compõem uma espécie tributária diretamente associada à atividade 

interventiva por parte do Estado, residindo aí o seu fundamento de validade constitucional.  

Isso não significa que a própria contribuição tenha de ser, ela mesma, o 

instrumento de intervenção (em vista de sua incidência), podendo figurar apenas como um 
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meio legítimo para que recursos sejam arrecadados e, com estes, haja a efetiva intervenção. 

O texto constitucional prescreve que as contribuições podem ser instituídas pela União 

“como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas”, entre as quais se insere a 

“intervenção no domínio econômico”, sem que tenha empreendido exigência alguma no 

sentido de que a intervenção se realize diretamente em vista da simples instituição do 

tributo.  

É nesse sentido que RODRIGO CÉSAR DE OLIVEIRA MARINHO
504

 fala em 

contribuição interventiva como ferramenta direta para intervenção e como meio para 

custear a intervenção
505

. Com base nessa linha de raciocínio, as contribuições 

interventivas poderiam ser instituídas com finalidade fiscal (quando seu interesse seria a 

arrecadação de fundos para posterior gasto) ou com finalidades extrafiscais (quando sua 

própria incidência conformaria a intervenção). Trata-se de dois tipos de intervenção 

diferentes: a intervenção via gasto e a intervenção via imposição. 

A identificação da extrafiscalidade, que a rigor é realizada a partir das normas 

tributárias, tem de ser empreendida com base no processo de interpretação, quando se 

passa a perquirir acerca da existência ou não de finalidades não arrecadatórias na norma 

jurídica.  

Não se pode exigir que a própria cobrança da contribuição sempre seja, por si 

só, um instrumento de intervenção
506

. Se a ideia fosse apenas gerar intervenção pela 

cobrança direta de tributo, poderia a União manejar um de seus impostos, inclusive os 

regulatórios. Parece que a previsão das contribuições interventivas outorga à União um 

instrumento tributário que possibilita que esta institua um tributo, voltado a uma classe 

específica de contribuintes, de modo a estimular de algum modo a atividade econômica 

objeto da intervenção, tendo em vista a afetação dos recursos arrecadados (o que não é 

possível com os impostos). 

                                                 
504
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Sobre a questão, a doutrina se divide em duas grandes correntes. De um lado, 

aqueles que defendem que as contribuições interventivas só poderiam ser regularmente 

instituídas se, de modo concomitante, se apresentassem diretamente como instrumento de 

intervenção e, ainda, tivessem seus recursos afetados à área objeto da intervenção
507

. De 

outro lado, aqueles que afirmam que as contribuições interventivas podem cumprir a sua 

função em vista de serem diretamente o próprio instrumento da intervenção ou apenas 

servirem de meio de obtenção de recursos para futura intervenção
508

.  

Como já foi dito, parece estar com a razão a última corrente, desde que 

empreendidos alguns ajustes de rota. O que se defende nesta tese é que as contribuições 

interventivas para serem instituídas regularmente precisam ter, sempre, seus recursos 

arrecadados destinados à intervenção, sendo contingente o fato de a própria contribuição 

ser, em vista de sua incidência, um instrumento de intervenção. 

E assim o é ante a inexistência de elementos na Constituição Federal que 

demonstrem a necessidade de que as próprias contribuições diretamente, em vista de sua 

incidência, intervenham no domínio econômico. A prescrição é apenas no sentido de que 

estas sirvam de instrumento para a atuação da União na respectiva área, o que, não se nega, 

pode tranquilamente ser feito pelo gasto dos recursos arrecadados mediante a instituição da 

contribuição. Do mesmo modo, não parece correto sustentar que sempre seria mais 

consentâneo com a proporcionalidade uma dada contribuição que, ao mesmo tempo, fosse 

instrumento de obtenção de recursos e instrumento em si da intervenção
509

. Em verdade, a 

exigência de que a própria contribuição seja sempre diretamente interventiva pode 

acarretar malefícios incalculáveis ao mercado objeto de regulação, conduzindo-o na 

direção oposta da almejada. Não se pode emitir, a priori, juízo no sentido de que sempre a 

medida mais adequada será aquela que combina a intervenção via gasto com a intervenção 

via imposição. Em alguns momentos, estas poderão ser combinadas, mas esta não é uma 

imposição constitucional. 

Estas considerações, de modo algum, afastam a necessidade de que as 

contribuições interventivas sejam instituídas em acordo com todas as demais exigências 
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próprias que lhes são impostas pela Constituição Federal. A necessária referibilidade entre 

a finalidade da intervenção, o grupo de contribuintes e o aspecto material da contribuição, 

caso devidamente respeitada pelo legislador, conjuntamente com a necessidade de 

destinação dos recursos arrecadados, impede que esta espécie tributária seja utilizada como 

um embuste de imposto. 

Além disso, as contribuições terão de estar modalizadas em prol da intervenção 

em um mercado específico, extraindo-se deste mercado o grupo de contribuintes que pode 

ser eleito pela norma. 

E assim o é porque uma contribuição interventiva instituída de forma que toda 

a sociedade seja tomada como sujeitos passivos não confirma a existência de finalidade 

interventiva sobre o domínio econômico, o que faz desaparecer a justificativa 

constitucional que lhe dá fundamento. Como defende MARCO AURELIO GRECO
510

, “a 

intervenção supõe a idéia de provimento pontual, circunscrito a uma determinada área, 

setor, segmento da atividade econômica, que apresente características que a justifiquem”.   

A simples escolha de um grupo de contribuintes, no entanto, não é suficiente 

para que a contribuição seja instituída de modo legítimo. A eleição dos contribuintes que 

serão submetidos à contribuição não pode ser arbitrária, devendo estar fundada em um 

critério de pertinência no setor econômico em que será empreendida a intervenção. A 

questão, que parece confusa em uma primeira aproximação, pode ser esclarecida com um 

exemplo. Para tanto, imagine-se a instituição de uma contribuição interventiva para o 

custeio da intervenção da União no setor de combustíveis. Nesse caso, é possível que a 

eleição de instituições financeiras como contribuintes? A resposta intuitiva é pela negativa. 

A questão se apresenta desta forma porque as contribuições só podem ser 

cobradas do grupo que está demandando atuação específica da União em seu benefício
511

. 

Superadas essas questões, não se pode deixar de comentar que as contribuições 

interventivas não podem se perpetuar indefinidamente no tempo
512

.  

Vale a pena repisar que a ordem econômica prescrita pela Constituição Federal 

está fundada na livre-iniciativa e, em vista disso, não pode ser pautada por um dirigismo 

fiscal exacerbado. A intervenção surge para fins de incentivo ou fomento das atividades 
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econômicas que ocorrem no mercado interno, sendo de rigor reconhecer que, uma vez 

extinto o fundamento que deu ensejo à instituição da contribuição interventiva, esta não 

mais poderá permanecer no ordenamento jurídico. É dizer: cessada a necessidade de 

intervenção, deixa de existir fundamento para a manutenção da contribuição interventiva. 

Como defende PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA
513

, “intervenção sem termo 

representa burla ao princípio da livre iniciativa. É forma de driblar a Constituição, 

fazendo com que o Estado atue além dos limites permitidos pelo ordenamento 

constitucional”.  

Por fim, vale comentar que, como espécie tributária que é, todas as 

ponderações empreendidas nos capítulos anteriores relacionadas com as limitações 

constitucionais ao poder de tributar, bem como aos limites impostos pelo conceito de 

tributo, são aplicáveis às contribuições interventivas. Por isso, estas não poderão ser 

instituídas de maneira legítima caso a finalidade seja a de punir eventual conduta ilícita 

realizada pelo contribuinte. 

Em sendo um instrumento de intervenção sobre o domínio econômico, a 

contribuição interventiva, além de se submeter a todas as limitações próprias do regime 

tributário, terá de respeitar os limites impostos pelo texto constitucional à atividade estatal 

de intervenção econômica.  

 

 

8.7.3 CONTRIBUIÇÕES CORPORATIVAS 

 

As chamadas contribuições corporativas buscam fundamento de validade no 

art. 149 da CF, podendo ser instituídas pela União “no interesse das categorias 

profissionais ou econômicas”. 

Essa espécie de contribuição guarda, portanto, uma importante peculiaridade 

que reside justamente no fato de serem instituídas como instrumento de custeio destas 

categorias, encerrando um típico exemplo de parafiscalidade no direito tributário 

brasileiro
514

. 
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Estas (as contribuições corporativas ou contribuições sindicais) não podem ser 

confundidas com as contribuições confederativas. Estas últimas não possuem natureza 

tributária, sendo instituídas pela assembleia geral das entidades representativas das 

categorias, nos termos do que dispõe a parte inicial do inciso IV do art. 8º, da CF, assim 

redigido: 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) 

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista 

em lei. 

Dessa forma, a assembleia geral pode fixar a contribuição confederativa a ser 

cobrada apenas daqueles filiados à respectiva entidade associativa, não sendo possível sua 

caracterização como tributo, não podendo ostentar caráter de compulsoriedade
515

.  

Em sentido diverso, a lei, nos termos da parte final do referido dispositivo, é o 

instrumento legítimo para a instituição da contribuição corporativa (contribuição de 

interesse das categorias profissionais ou econômicas), fixando fonte de custeio às entidades 

associativas, independentemente dos contribuintes serem ou não filiados. Trata-se, em 

verdade, de mais uma fonte de recursos (além das já mencionadas contribuições 

confederativas) para estas entidades representativas das categorias profissionais ou 

econômicas, que devem utilizá-los nas atividades de fiscalização, organização e regulação 

dessas categorias, bem como na promoção de seus interesses coletivos
516

.    

Além do necessário critério de referibilidade, as contribuições corporativas 

devem ser instituídas no sentido de distribuir dentro do grupo de contribuintes os encargos 

necessários à manutenção da entidade associativa, notadamente no que se refere às 

atividades de fiscalização e promoção dos interesses coletivos, não cabendo, portanto, 

graduação destas com base na capacidade econômica do contribuinte. Assim o é porque a 

capacidade econômica dos contribuintes, caso manejada como critério de rateio, não possui 

qualquer vinculação com a finalidade da contribuição. 

No que se refere ao emprego de normas tributárias extrafiscais no âmbito desta 

espécie tributária, é preciso destacar que, mesmo instituídas no interesse das categorias 

                                                 
515

 Sobre a questão, o STF já se manifestou nesse sentido, afirmando que “A contribuição confederativa, 

instituída pela assembléia geral - C.F., art. 8º, IV - distingue-se da contribuição sindical, instituída por lei, 

com caráter tributário - C.F., art. 149 - assim compulsória. A primeira é compulsória apenas para os 

filiados do sindicato”. Cf. STF, RE nº 198.092, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 

27/8/1996, DJ de 11/10/1996. 
516

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, cit., p. 689. 
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profissionais e econômicas, as contribuições corporativas não podem deixar de ser 

encaradas como instrumento de atuação da União na respectiva área, e não como 

instrumento de atuação das entidades associativas
517

. Não há, portanto, transferência de 

competência tributária (o que é proibido constitucionalmente), mas mera indicação de 

pessoa jurídica diversa para composição da relação jurídica tributária como sujeito ativo. 

As entidades apenas recebem os valores arrecadados em vista da instituição de tributo de 

competência da União. 

Por isso mesmo, compete à União, por meio de lei, conceder exonerações no 

âmbito das contribuições corporativas ou sindicais, caso entenda pela existência de 

fundamentos constitucionais que legitimem tal prática
518

. Exemplo disso se deu com o art. 

13, § 3º, da LC nº 123/06 que, ao instituir sistema simplificado de pagamentos de tributos 

federais, concedeu isenção da contribuição sindical para as microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo sistema. 

Em sentido contrário é o pensamento de IVES GANDRA DA SILVA MARTINS
519

, 

quando afirma que “as contribuições no interesse das categorias não comportam 

desonerações, a título de implementação de políticas públicas, o que é, de rigor, 

inadmissível para contribuições desse jaez”. Segundo o autor, estas não poderiam ser 

exoneradas pela União, tendo em vista o fato de terem sido previstas no interesse das 

categorias profissionais ou econômicas, diga-se, como instrumentos de preservação da 

autonomia sindical. 

Não parece correto o entendimento. Não se pode confundir competência 

tributária, atribuída pela Constituição Federal apenas às pessoas políticas (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), com a atribuição legal de capacidade tributária ativa. Não 

se pode defender aprioristicamente a incompetência da União para exonerar tributo de sua 

competência, sob pena de quebra da racionalidade do sistema tributário nacional. 

Quem detém competência para instituir as contribuições corporativas é a 

União, cabendo também a esta competência para a inserção de normas tributárias 

extrafiscais no perfil destes tributos, como se deu no exemplo anterior, via simplificação 

                                                 
517

 Nesse sentido, vale a pena relembrar a redação do art. 149 da CF, quando prescreve que “compete 

exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse 

das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas...”.  
518

 Sujeitando-se esta aos parâmetros de controle das normas tributárias extrafiscais, notadamente um juízo de 

respeito à regra da proporcionalidade. 
519

 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Contribuição no interesse das categorias econômicas ou profissionais. 

Regime jurídico tributário que não comporta desonerações. Diferença entre interesse público e interesse das 

categorias econômicas ou profissionais. Revista dialética de direito tributário, São Paulo, v. 149, fev. 2008, 

p. 121-128 (127). 
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do regime tributário para as microempresas e empresas de pequeno porte (finalidade esta 

que, nos termos dos arts. 146, III, “d”, 170, IX, e 179 da CF, deve ser perseguida). Nesse 

exato sentido, precisas são as palavras do MIN. JOAQUIM BARBOSA
520

, quando argumenta 

que “a competência para instituir as contribuições de interesse de categorias profissionais 

ou econômicas é da União e, portanto, nada impede que tais tributos também atendam à 

função extrafiscal estabelecida nos termos da Constituição”. 

Isto não implica na inexistência de limites para a utilização de normas 

tributárias extrafiscais no âmbito das contribuições corporativas. A preservação da 

autonomia sindical é um princípio consagrado implicitamente pela Constituição Federal 

que deve ser levado em consideração quando da avaliação da constitucionalidade da norma 

tributária extrafiscal que exonera o pagamento de determinadas contribuições corporativas, 

mas não pode ser tomado como impeditivo absoluto da competência tributária da União. 

A avaliação da constitucionalidade de eventual norma tributária extrafiscal 

manejada pela União no âmbito das contribuições corporativas deverá ser realizada com 

base na regra da proporcionalidade, questionando-se acerca da compatibilidade da medida 

com as exigências de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, 

quando nesse último estágio caberá a ponderação, no caso concreto, entre a finalidade 

perseguida pela norma extrafiscal e o princípio da autonomia sindical. 

 

 

8.7.4 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

Antes de verificar a compatibilidade da utilização da contribuição para custeio 

de iluminação pública como instrumento de extrafiscalidade, é preciso entender seus 

contornos constitucionais.  

Sua previsão se deu pelo advento da EC nº 39/02, que adicionou ao texto 

constitucional o art. 149-A, assim redigido:  

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 

forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, 

observado o disposto no art. 150, I e III.  

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, 

na fatura de consumo de energia elétrica. 

 

                                                 
520

 Cf. STF, ADI nº 4.033, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 15/9/2010, DJe de 

4/2/2011. 
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O dispositivo não indica a materialidade do tributo, preferindo o caminho da 

programação finalística já referenciada
521

. Não determina sobre qual materialidade o 

tributo deve incidir, mas a finalidade pública que sua instituição deve suportar. A 

contribuição é “para o custeio do serviço de iluminação pública”.  

Essa característica da norma de competência denuncia que o tributo se 

enquadra como espécie de contribuição, como afirma o próprio dispositivo 

constitucional
522

. A contribuição, em tese, poderá eleger como fato gerador um fato 

desvinculado de uma atuação estatal e representativo de riqueza por parte do contribuinte 

(materialidade dos impostos) ou uma atividade estatal vinculada a uma prestação (ou 

colocação à disposição do contribuinte) de serviço específico e divisível ou a uma 

fiscalização (materialidade própria das taxas). 

Essa nova parcela de competência tributária foi conquistada depois de 

reiteradas tentativas dos Municípios para criar taxas com o objetivo de custear a referida 

atividade, todas elas rechaçadas pelo STF. O argumento fundamental para a declaração de 

inconstitucionalidade pelo Tribunal centrou-se na impossibilidade de criação de taxas para 

o custeio de serviços públicos que não eram específicos e divisíveis, despesas estas que 

deveriam ser suportadas pela arrecadação dos impostos
523

. 

Esse entendimento, a não ser que o intérprete se apegue exclusiva e 

equivocadamente ao nomen iuris do tributo
524

, não deve ser alterado apenas pelo fato de se 

pretender a instituição de uma contribuição, e não de uma taxa, para custeio do serviço de 

iluminação pública. E assim o é porque se o serviço público é prestado a toda a 

coletividade, sem que se possa apurar o quantum de serviço que foi ofertado ou posto à 

disposição de cada cidadão, ou ao menos a um grupo específico de destinatários, não é 

possível que a cobrança se dê por meio de taxas, tampouco de contribuições.  

                                                 
521

 Cf. as seções 1.4. 
522

 Vale a pena demonstrar as razões pelas quais não é possível seu enquadramento entre as demais espécies 

tributárias. Não se trata de taxa porque o tributo não é devido em vista de uma atuação estatal, além de servir 

para custear serviço público prestado a toda a coletividade. Não pode ser tomado como empréstimo 

compulsório por lhe faltar a característica de devolução dos valores. Não há nenhuma vinculação do tributo à 

realização de obra pública, não havendo de se cogitar no seu enquadramento como contribuição de melhoria. 

Por fim, o tributo não pode ser considerado um imposto, já que possui destinação específica, voltada ao 

custeio do serviço de iluminação pública. 
523

 STF, RE nº. 233.332, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 10/3/1999, DJ de 14/5/1999. 

Nesse sentido também foi editada a Súmula STF nº 670: “O serviço de iluminação pública não pode ser 

remunerado mediante taxa”.  
524

 Nesse sentido, o próprio art. 4º, I, do CTN prescreve: “A natureza jurídica específica do tributo é 

determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:I - a 

denominação e demais características formais adotadas pela lei”.  
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A avaliação da compatibilidade da criação desta contribuição por emenda 

constitucional é absolutamente relevante em vista da verdadeira desconstrução do sistema 

tributário que sua manutenção provoca.  

Não se trata de uma frase de efeito. Em vista dos fundamentos constitucionais 

de validade que sustentam as diferentes espécies de tributos, não há espaço para a criação, 

ainda que por EC
525

, de contribuição que tenha por condão custear serviço público ofertado 

de maneira indistinta a toda a coletividade, sob pena de se instituir uma verdadeira taxa 

(travestida de contribuição) cobrada pela prestação de um serviço público universal, o que 

contraria diametralmente o art. 145, II, da CF, que exige que estas sejam instituídas, 

relembre-se, em vista da utilização potencial ou efetiva de serviços públicos específicos e 

divisíveis
526

. 

Aqui, é preciso lembrar que a criação de espécies distintas de tributos tem por 

objetivo proceder a uma igualitária distribuição da carga tributária segundo parâmetros 

diferentes de justiça eleitos pelo constituinte
527

. As contribuições são tributos criados para 

custear uma atividade estatal vinculada ao atendimento de finalidades públicas ligadas, 

direta ou indiretamente, a um grupo específico de contribuintes. Sua cobrança 

indiscriminada para toda a sociedade gera, por via oblíqua, ruptura com o modelo de 

igualdade (na distribuição da carga tributária) procedido pelo constituinte, ferindo direito 

fundamental do cidadão (direito à igualdade tributária), protegido por cláusula pétrea. 

As contribuições não podem ser cobradas de toda a sociedade, mas apenas do 

grupo que, em virtude de uma atuação estatal, obtém um benefício direto ou indireto. No 

caso concreto, o serviço de iluminação pública é um serviço que gera benefícios universais 

                                                 
525

 Com propriedade, defende Paulo Ayres Barreto: “o contribuinte tem assegurado o direito subjetivo de 

não ser alcançado por intermédio da cobrança de taxa ou contribuição, em face de gastos que se destinem a 

toda a coletividade. Trata-se de garantia individual do contribuinte, que não pode ser suprimida ou 

mitigada, ainda que por Emenda à Constituição Federal, a teor do que dispõe o seu artigo 60, § 4º, IV”. 

(BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições, cit., p. 120). Em sentido contrário, cf. PIMENTA, Paulo Roberto 

Lyrio. Contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública. Revista dialética de direito tributário. 

São Paulo, v. 95, ago. 2003, p. 108.   
526

 As legislações municipais foram editadas, muitas vezes, sem cuidado algum com a noção de que a 

contribuição deveria ser cobrada exclusivamente para o custeio das atividades de iluminação pública. No 

Município de São Paulo, a Lei nº 13.479/2002 elege como contribuinte a pessoa física ou jurídica que 

“possua ligação de energia elétrica regular ao sistema de fornecimento de energia”, criando faixas de 

pagamento do tributo diferenciadas em razão de ser ou não residencial o consumidor. Em Salvador, a Lei nº 

6.251/02 trouxe como contribuinte da COSIP “o beneficiário direta ou indiretamente, do serviço de 

iluminação pública, que possua ligação regular e privada ao sistema de fornecimento de energia, residencial 

ou não residencial”, estabelecendo também faixas de contribuição em virtude de ser ou não residencial o 

consumidor.  
527

 Cf. a seção 8.2.1. 
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para toda a sociedade e deveria, portanto, ser custeado pelas receitas arrecadadas pelos 

impostos. 

Mesmo que tomada a referida contribuição como um tipo especial de imposto, 

um imposto finalístico, ainda assim haveria total incompatibilidade com a Constituição 

Federal. Como adverte HUGO DE BRITO MACHADO
528
, a criação de “contribuições” 

cobradas de toda a sociedade (o que as aproxima dos impostos), cumulada com a afetação 

de suas receitas a fundo, órgão ou despesa, macula de maneira drástica o princípio da 

tripartição dos poderes. Uma vez aprovadas emendas constitucionais que permitam a 

instituição de contribuições cobradas de toda a sociedade e com receitas afetadas, 

escamoteado estará o Poder Executivo na sua função precípua de formular, por meio de 

critérios políticos, a proposta de orçamento anual de modo a permitir que este cumpra seu 

plano de governo. No limite, a utilização deste expediente pode conduzir o Brasil a um 

dirigismo orçamentário prévio, altamente danoso, que encara equivocadamente a afetação 

de recursos como instrumento para a solução de todos os males
529

.  

Defender a constitucionalidade da EC nº 39/02 é entender que os critérios de 

distribuição igualitária da carta tributária empreendidos pelo constituinte originário podem 

ser livremente dispostos. A continuar por este caminho, para usar uma frase do Ministro 

MARCO AURÉLIO MELO
530

, “daqui a pouco, talvez estejamos diante de uma contribuição 

para nos proporcionar o que não temos: a segurança pública”. A ironia do Ministro do 

STF demonstra o total descabimento da criação de “contribuições” que sejam cobradas de 

toda a sociedade e que não estejam voltadas à consecução de finalidades vinculadas a 

trazer benefício para um grupo específico. 

Sobre a questão, não houve ainda manifestação por parte do STF sobre a 

constitucionalidade do art. 149-A da CF, tendo o Tribunal se limitado, em verdade, a 

analisar no RE nº. 573.675
531

, a compatibilidade de lei municipal instituidora da COSIP 

ante a redação do próprio art. 149-A, o que são coisas absolutamente distintas
532

.  

                                                 
528

 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito constitucional tributário, cit., p. 186-187. 
529

 Sobre o assunto, cf. CARVALHO, André Castro; e JUNKERT, Frederico Gonçalves. Ilusões das 

vinculações de receitas e das despesas mínimas obrigatórias na efetivação dos direitos fundamentais. Revista 

tributária das Américas. São Paulo, v.4, jul.-dez. 2011, p. 211-230.  
530

 STF, RE nº 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 25/3/2009, DJe de 

21/5/2009, p. 1.438. 
531

 STF, RE nº. 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 25/3/2009, DJe de 

21/5/2009. 
532

 Prova disso é a ressalva do Min. Ricardo Lewandowski quando do julgamento do RE nº 573.675, que 

assim se manifestou: “Com a devida vênia, porém, creio que, uma vez admitida a constitucionalidade do art. 

149-A (mesmo porque jamais foi contestado nesta Suprema Corte), o qual previu a possibilidade de 
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O caso analisado pelo Tribunal tratava da constitucionalidade da Lei 

Complementar nº 7/2002, do Município de São José, Estado de Santa Catarina. A lei 

impugnada institui a contribuição, elegendo como contribuintes apenas parcela dos 

beneficiários do serviço de iluminação pública, quais sejam os “consumidores residenciais 

e não residenciais de energia elétrica”
533

, criando, ainda, faixas progressivas para fins de 

pagamento da contribuição em razão dos “níveis individuais de consumo mensal de 

energia elétrica” e também em vista de ser o contribuinte “consumidor residencial; 

consumidor comerciante ou industrial; consumidor integrante do poder público ou 

consumidor primário”
534

.  

No recurso apresentado ao Tribunal, alegou-se que a lei instituída pelo 

Município ofendia a igualdade tributária, pois (i) apenas parcela dos beneficiários do 

serviço público eram tomados como contribuintes; (ii) não havia justificativa plausível 

para diferenciar os consumidores residenciais e os não residenciais; e (iii) não havia 

justificativa para o tratamento diferenciado entre os contribuintes com base no nível de 

consumo de energia elétrica, já que este parâmetro não mantinha relação com o custo do 

serviço de iluminação pública.  

Se, para fins de argumentação, for fixada a constitucionalidade do art. 149-A 

da CF, é preciso indicar a impossibilidade de manejo da COSIP com função extrafiscal, 

ainda que se trate de exercício da função distributiva através da criação de alíquotas 

progressivas entre os contribuintes, como pretendeu fazer a Lei Complementar nº 7/2002, 

do Município de São José, Estado do Paraná, analisada pelo STF no aresto acima indicado. 

É que a cobrança da contribuição está atrelada ao custeio da atividade de 

iluminação pública, devendo, por isso, ser reconhecida função fiscal e finalidade de 

distribuição igualitária da carga tributária entre os contribuintes. 

Em conclusão, o que se pode afirmar é que, diante da configuração dos tributos 

previstos pelo texto original da CF, há patente inconstitucionalidade do art. 149-A, 

introduzido pela EC nº 39/2002. Isso, claro, diante do reconhecimento da garantia 

                                                                                                                                                    
cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública na própria fatura de energia elétrica...”. 

(STF, RE nº 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 25/3/2009, DJe de 

21/5/2009, p. 1.428). 
533

 “Art. 1º - Fica instituída, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal de 1988, a Contribuição para 

Custeio de Serviço de Iluminação Pública – COSIP, devida pelos consumidores residenciais e não 

residenciais de energia elétrica, destinada ao custeio do serviço de iluminação pública. (...) § 2º - São 

contribuintes da COSIP os consumidores situados tanto na área urbana como na área rural”. 
534

 “Art. 2º - A contribuição de que trata o artigo anterior corresponderá ao custo mensal do serviço de 

iluminação pública,rateando entre os contribuintes, de acordo com os níveis individuais de consumo mensal 

de energia elétrica, conforme as tabelas a seguir...”. 
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individual dos contribuintes de serem onerados em seu patrimônio para fins de custeio de 

atividades gerais do Estado apenas pelos impostos.  
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QUARTA PARTE – CONTROLE DA EXTRAFISCALIDADE 

 

CAPÍTULO IX – SOBRE O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA 

ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA EXTRAFISCALIDADE 

 

9.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste ponto do discurso, não há espaço para dúvida acerca da existência, de 

um lado, de específicos fundamentos constitucionais que legitimam a extrafiscalidade e, de 

outro, de limitações também constitucionais ao seu exercício. O texto constitucional 

permitiu, e até estimulou, a extrafiscalidade, mas o seu uso é limitado. 

Fixada a existência de limitações constitucionais à extrafiscalidade, o Poder 

Judiciário não poderá se furtar de sua análise e ponderação no caso concreto, sob pena de 

desvirtuamento de sua função institucional. Por outro lado, esse controle jurisdicional terá 

de ser realizado de maneira muito minuciosa para que não restem ofendidas regras 

constitucionais fundamentais ao Estado de Direito, a começar pela necessidade de 

manutenção da tripartição dos poderes e do regime democrático baseado na premissa de 

que os representantes do povo, democraticamente eleitos, e não o Judiciário, é quem deve 

editar as leis. A análise de medidas extrafiscais pelo Poder Judiciário não pode se 

transformar em pretexto para que haja o que se convencionou chamar de ativismo judicial. 

Encontrar este equilíbrio não é tarefa fácil, o que não legitima a atitude pouco 

atenta do STF sobre a matéria. O Tribunal, quando instado a analisar a constitucionalidade 

de medidas tributárias extrafiscais, optou por afastar a possibilidade de seu controle 

judicial, afirmando que estas equivaleriam a uma espécie de “ato discricionário que 

escapa ao controle do Poder Judiciário e envolve juízo de conveniência e oportunidade do 

Poder Executivo”
535

.  

Em verdade, é preciso reconhecer que a tributação extrafiscal se submete ao 

regime jurídico tributário e, como tal, tem de respeitar este regramento, cabendo ao 

Judiciário verificar eventuais inconstitucionalidades. 

                                                 
535

 STF, AI nº 137.380, Rel. Min. Paulo Brossard, Segunda Turma, julgado em 24/5/1994, DJ de 2/12/1994. 

Analisando a mesma matéria, a Primeira Turma do Tribunal repetiu o fundamento. Cf. STF, RE nº 159.026, 

Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, julgado em 30/8/1994, DJ de 12/5/1995.  
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9.2 TRAÇANDO PREMISSAS PARA A CONSTRUÇÃO DA DECIDIBILIDADE DE CONFLITOS 

NORMATIVOS QUE ENVOLVEM A EXTRAFISCALIDADE 

 

A eleição da extrafiscalidade como objeto de especulação impõe ao estudioso 

uma preocupação específica quanto à eleição de premissas epistemológicas rígidas
536

. 

Prova disso é que, em reflexo à concepção teórica adotada, é possível encontrar 

posicionamentos que nem mesmo reconhecem a extrafiscalidade como relevante para fins 

de interpretação do direito posto. 

Seguindo esta trilha, toma-se o direito como um conjunto de normas voltadas à 

regulação de condutas humanas, devendo este ser apreendido como linguagem. Daí já se 

extrai o relevantíssimo papel que a interpretação assume em sua conformação. É a 

interpretação dos dispositivos normativos que define, em certos parâmetros, o conteúdo 

das normas jurídicas, não havendo que se falar em “correspondência biunívoca entre 

disposições e normas”
537

. Essa linha de raciocínio que, em um primeiro momento, pode 

parecer apenas uma construção teórica, tem, em verdade, influência marcante na 

jurisprudência do STF
538

.  

A identificação, portanto, das limitações que o próprio ordenamento jurídico 

impõe ao intérprete deve ser encarada com relevância máxima, retirando-se daí um dos 

pilares da manutenção do próprio Estado de Direito. Como afirma OSCAR VILHENA 

VIEIRA
539

, “a idéia de estado de Direito, portanto, demanda não só uma teoria da norma, 

como também uma teoria da interpretação da norma”.  

É que de nada adiantaria um Estado de Direito baseado na separação dos 

poderes e na edição de leis por representantes do povo, se as normas pudessem ser 

livremente interpretadas, sem limites extraídos do próprio conjunto normativo. Se assim 

fosse, delineada estaria a ditadura do Judiciário. É nesse âmbito que a finalidade da 

tributação tem de ser analisada como elemento fundamental, desdobrando-se em modelos 

diferentes quando da utilização da tributação com anseios fiscais ou extrafiscais. 
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O tema, portanto, mostra-se altamente relevante, atraindo uma série de 

discussões colaterais essenciais ao seu deslinde. Nos limites aqui traçados, procura-se 

defender a tese de que a teoria dos princípios (tomada como coração das Constituições 

modernas
540

), se mal assimilada pela jurisprudência pátria, pode servir (e já vem servindo) 

de indevido sustentáculo para decisões judiciais não condizentes com o ordenamento 

jurídico (muitas vezes baseadas numa frágil alegação extrafiscal), havendo aqui uma clara 

indicação de que se está a jogar, na acertada analogia de HERBERT HART
541

, única e 

exclusivamente pelas regras do juiz (com as regras da discricionariedade do marcador), e 

não com as regras do jogo.  

A análise da questão, portanto, invoca uma retrospecção aos altiplanos da 

teoria do direito
542

, com o intuito de verificar os limites a que estão adstritos os intérpretes, 

entrando em cena a antiga e atual discussão acerca dos elementos que poderão ser 

encarados como “direito” para fins de construção e fundamentação das decisões 

judiciais
543

.  

O problema, que se coloca como pertinente em todos os ramos do direito, toma 

proporções acentuadas na aplicação de normas voltadas à regulação de relações jurídicas 

formadas pelo Estado, tal como no direito tributário. É que nesse campo a relação 

processual é quase sempre formada pelo particular e pelo Estado, atraindo, de maneira 

acentuada, as chamadas razões de Estado na fundamentação das decisões judiciais, bem 

como a utilização de todo tipo de argumentos metajurídicos na composição da lide.  

A ideia, portanto, é – tomando a função jurisdicional como primordial à 

manutenção do Estado de Direito no Brasil – identificar e demonstrar como as normas 

tributárias extrafiscais podem ser controladas
544

. A extrafiscalidade não pode ser tomada 

                                                 
540

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 281. 
541

 HART, Herbert. L. A. O conceito de direito. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 155-

161. 
542

 Sobre o papel da teoria do direito, Cf. DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico: introdução a uma teoria 

do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006, p. 28-40 e GUASTINI, 

Riccardo. Das fontes às normas, cit., p. 379-382. 
543

 Como afirma Klaus Stern, “em todos os países do mundo a relação entre o juiz e a lei é um dos 

componentes fundamentais do sistema jurídico. Ela representa um problema fundamental no ponto de 

intersecção dos grandes princípios do Estado de Direito, da Democracia e da divisão dos Poderes”. 

(STERN, Klaus. O juiz e a aplicação do direito. In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, Willis Santiago 

(Org.). Direito constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

505-515 (505). 
544

 A exposição, portanto, está centrada na demonstração acerca da possibilidade de controle das normas 

tributárias extrafiscais por parte do Poder Judiciário, ainda que se reconheça a existência de outras instâncias 

de controle inseridas em contextos diferentes como os Tribunais de Contas, e as instâncias fiscalizatórias do 

próprio Poder Legislativo. Sobre a questão, cf. CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo: 



 244 

como razão suprema na flexibilização dos princípios jurídicos, muito menos representar 

qualquer tipo de menoscabo ao regime jurídico-tributário prescrito por regras 

constitucionais. Essas normas constitucionais que moldam o exercício da competência 

tributária podem e devem ser levadas em conta pelo Judiciário quando instado a se 

manifestar sobre a constitucionalidade das normas tributárias extrafiscais. 

O Estado de Direito, como imperativo constitucional que é, tem de ser 

preservado, não sendo aceitável que se admita seu menoscabo, ainda que por vias oblíquas 

e indiretas. A discussão que em um primeiro momento pode parecer teórica, ou 

pejorativamente, meramente teórica, ganha contornos de altíssima relevância pragmática 

quando se tem firme que a inexistência de limitações ao intérprete leva ou pode levar 

muito rapidamente a um grave desvirtuamento funcional
545

 no interior de cada um dos 

poderes da República, notadamente no que se refere à função jurisdicional reservada ao 

Judiciário. 

 

 

9.2.1 DO ESTADO DE DIREITO 

 

Como da própria expressão se pode extrair, é possível numa primeira 

aproximação encarar o Estado de Direito como aquele em que o ente estatal, assim como 

todo e qualquer sujeito, se submete aos ditames do direito posto
546

, sendo comum o 

emprego das expressões Rechtsstaat, État Légal, Rule of Law e Always under Law para sua 

designação
547

.  

O texto constitucional brasileiro emprega uma expressão diferente, 

prescrevendo, logo em seu primeiro dispositivo, que a República Federativa do Brasil 

constitui um Estado Democrático de Direito. Em decorrência da inclusão do vocábulo 

democrático na locução, foram construídas ponderações de toda ordem, extraindo-se daí 
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 Cf., nesse sentido, SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. 4ª. ed., São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 37. 
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possível generalizá-las. Para uma exposição sobre o tema e a diferenciação específica do que se deve 
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consequências não prescritas pelo ordenamento ou, ainda que previstas, não diretamente 

decorrentes do vocábulo, Isso demonstra o equívoco e a inocuidade, respectivamente, das 

assertivas. 

Mesmo diante da clara polissemia do termo, defende-se a ideia singela e direta 

de que o incremento da expressão gera apenas a necessidade de que o próprio direito seja 

construído por meio de um regime democrático.  

Esta tese toma como premissa a inexistência de um conceito universal de 

Estado de Direito e, a fortiori, de Estado Democrático de Direito, a não ser em linhas bens 

gerais, nos termos em que enuncia ROQUE ANTONIO CARRAZZA
548

, para quem “o Estado 

de Direito assegura o império da lei, como expressão da vontade popular”.  

Por certo que a elaboração das próprias leis terá de guardar consonância com o 

restante do ordenamento jurídico, especialmente com a Constituição, não sendo razoável 

aceitar que a mera edição de lei formal, sem que se atente ao seu conteúdo, é suficiente à 

demonstração de respeito ao Estado de Direito. Não se menciona a submissão do Estado (e 

de todos os demais sujeitos) à lei apenas no sentido formal, sendo imprescindível que as 

leis sejam postas segundo os ditames materiais previstos pelo próprio ordenamento 

jurídico, chegando-se a falar, portanto, em Estado de Direito no sentido material
549

. 

Este também é o entendimento de NORBERTO BOBBIO:  

por Estado de direito entende-se geralmente um Estado em que os poderes 

públicos são regulados por normas gerais (as leis fundamentais ou 

constitucionais) e devem ser exercidos no âmbito das leis que o regulam, salvo o 

direito do cidadão recorrer a um juiz independente para fazer com que seja 

reconhecido e refutado o abuso e o excesso de poder. Assim entendido, o Estado 

de direito reflete a velha doutrina – associada aos clássicos e transmitida através 

das velhas doutrinas políticas medievais – da superioridade do governo das leis 

sobre o governo dos homens
550

.  

Nessa linha, não bastam afirmações vazias no sentido do que o Estado de 

Direito precisa ser preservado, se não houver efetivamente uma definição objetiva e 
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controlável do que se deve entender por Direito
551

. Este o ponto nodal na discussão acerca 

dos contornos do Estado de Direito. Um conceito repousa essencialmente sobre o outro. 

 

 

9.2.1.1 MAS AFINAL, POR QUE AINDA É IMPORTANTE SE DISCUTIR O QUE É DIREITO? 

 

É recorrente a afirmação pela polissemia do vocábulo direito
552

. Seja na 

literatura especializada, na linguagem cotidiana ou mesmo em sessões de julgamento, é 

fácil perceber seu uso e também sua menção
553

 em diferentes e, por vezes, absolutamente 

divergentes sentidos. 

No entanto, não é a palavra, como acertadamente lembra DIMITRI DIMOULIS
554

, 

que contém ontologicamente vários sentidos, mas os intérpretes e usuários da linguagem 

que empregam os vocábulos em muitos sentidos. Aqui, a ciência jurídica é que utiliza o 

vocábulo em acepções diversas. Portanto, ainda que se possa discutir a origem da referida 

polissemia, o certo é que sua existência causa, ou pode causar, ruídos e dificuldades na 

transmissão da mensagem, originando dúvidas e divergências na interpretação dos textos 

legais, principalmente no que se refere à identificação dos elementos a serem levados em 

consideração pelo intérprete no momento da construção (interpretativa) das normas. Ou, 

de outro modo, a identificação do repertório aceitável de argumentos que podem ser 

utilizados para a fundamentação de uma decisão.  

Essa, inclusive, é a razão para que a discussão acerca do que se deve entender 

por direito ainda se sustente na ciência jurídica
555

. A resposta sobre o que é direito, 

diferentemente do que se dá em outras ciências que facilmente definem seu objeto, refere-

se à aceitação ou não de uma série de elementos normativos e extranormativos (v.g., 

subjetivamente valorativos, religiosos e econômicos) como fundamentação das decisões 

judiciais. 
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Como se verá a seguir, caso o intérprete esteja preocupado com a 

decidibilidade dos conflitos normativos
556

, o direito terá de ser encarado do ponto de vista 

dogmático, tomando o conjunto dos dispositivos normativos como único elemento 

necessário e suficiente a dar azo à atividade interpretativa, seja esta realizada pela ciência 

do direito (em sentido estrito) ou pelos Tribunais. 

De forma alguma a adoção desta conclusão pode conduzir à defesa de uma 

interpretação silogística do direito. Trata-se, ao revés, de aceitar um fechamento operativo 

de argumentos que podem ser utilizados para fins de justificação de decisões.  

Na feliz passagem de TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR
557

, “a Dogmática não 

representa uma prisão para o espírito mas, ao contrário, um aumento de liberdade no 

trato com textos e experiências vinculantes”. Estabelece-se um fechamento operativo dos 

pontos de partida (os elementos textuais das normas) para que seja possível uma 

argumentação que conviva com a refutabilidade e com a racionalidade do discurso. Eis aí a 

razão para que se defenda que a interpretação é uma atividade em certa medida criadora, 

mas limitada pelo teor dos dispositivos legais.  

 

 

9.2.1.1.1 DOGMÁTICA DO DIREITO, INTERPRETAÇÃO E DECISÃO FINAL 

 

Não há dúvidas de que o direito é um objeto cultural
558

, podendo ser 

considerado por qualquer observador como um objeto multidimensional. Claro que aqui, 

por mais que o esforço seja elevado, um olhar sobre um lado impede a observação atenta 

do outro.  

Tudo, portanto, passa a depender do corte metodológico empreendido pelo 

intérprete, não havendo correção ou incorreção em tomar o direito de um ou outro ponto de 

vista
559

. Tudo dependerá dos objetivos eleitos pelo intérprete, sendo certa, no entanto, a 

conclusão de que a escolha do método dependerá essencialmente dos objetivos eleitos. 

Como já foi dito, se o intérprete – esteja este na posição de cientista, de mero 

sujeito de direito ou na de julgador – pretende identificar os limites do direito posto, 
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concretizando-o através de sua interpretação (e, portanto, desnudando as normas 

jurídicas
560

), terá de adotar um corte metodológico, refutando todo e qualquer outro 

elemento que não os textos legais como objeto de análise. O direito, neste contexto, tem de 

ser entendido como o conjunto sistêmico
561

 de normas válidas (porque postas por uma 

autoridade competente prevista pelo próprio ordenamento) em determinado território e em 

certo momento. 

Quando se opta por este caminho metódico são criadas barreiras 

intransponíveis (fechamento sintático do sistema), permitindo, no entanto, que, a partir 

destes elementos, possa o intérprete exercer sua carga de influência dentro dos limites 

estabelecidos pelo próprio ordenamento. 

Claro que não se trata, então, de defender um retorno a uma interpretação 

reducionista à literalidade dos textos legais, baseada numa pretensa possibilidade de 

subsunção mecânica nos moldes defendidos pela Escola da Exegese e pela Jurisprudência 

dos Conceitos
562

. Estas formas de pensar o direito – que não podem, de forma alguma, ser 

entendidas como sinônimo de positivismo jurídico – encontraram razões históricas que 

permitiram seu fortalecimento em dado momento
563

, sendo, no entanto, superadas pela 

racionalidade humana e por novos estudos que demonstraram a impossibilidade de se 

realizar quaisquer espécies de interpretações mecanicistas.  

É preciso lembrar a advertência de RICARDO GUIBOURG, ALEJANDRO 

GHIGLIANI e RICARDO GUARINONI
564

: “todas las palabras son vagas y muchas son 

ambíguas (todas, al menos potencialmente ambíguas)”. Não há fundamento científico que 
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permita a sustentação de que a interpretação jurídica pode ser efetivada com base em um 

silogismo
565

.  

Da mesma forma, porém, que uma interpretação mecanicista tem de ser 

refutada, não cabe, no âmbito do Estado de Direito (baseado na repartição dos poderes), 

defender a existência de uma espécie de realismo jurídico baseada na impossibilidade de 

apreensão cognoscitiva das normas pelo intérprete. 

Aqui, passa-se a uma espécie de voluntarismo exegético baseado na 

necessidade de realização de justiça por parte do julgador. Nesse caso, o intérprete estaria 

livre para reinterpretar a lei – ainda que totalmente afastado do conteúdo mínimo ali 

prescrito – desde que trouxesse fundamentos imperativos de preservação de uma justiça 

subjetiva e não amparada pelo ordenamento posto, permitindo-se, aqui, a utilização de um 

sem-número de elementos não normativos para a configuração do direito
566

.  

A sustentação desta linha de entendimento, no entanto, encontra uma série de 

percalços que afastam sua correção, a começar pela subjetividade do conceito de justiça a 

ser utilizado pelo julgador. 

Sobre o assunto, merece ser consignado o posicionamento de DIMITRI 

DIMOULIS, que, enfrentando o problema, afirma que  

a identificação e a interpretação do direito de acordo com crenças morais do 

aplicador ou de determinados grupos sociais criam riscos de insegurança e 

arbitrariedade. Esses riscos aumentam em razão da opção dos jusmoralistas de 

não indicar os critérios do justo e do moralmente adequado, demonstrando o 

caráter vazio da tese de vinculação que permanece totalmente vaga se 

ultrapassarmos a retórica e a declaração de intenções
567

. 
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Ora, aceitar a fundamentação de decisões judiciais com base em critérios 

extrajurídicos, ainda que estes critérios estejam de acordo com uma análise subjetiva de 

justiça, afasta qualquer possibilidade de sustentação do Estado de Direito baseado no 

princípio da tripartição dos poderes e na edição de leis por representantes do povo.  

Como defende CELSO FERNANDES CAMPILONGO,  

quando os papéis se invertem e os juízes se avocam na condição de 

representantes do povo, ou os políticos pretendem amordaçar o Judiciário e 

submetê-lo à lógica do consenso popular, criam-se bloqueios que impedem o 

funcionamento tanto do sistema jurídico quanto do sistema político. O 

mecanismo pensado para impedir a politização do direito e para proteger a 

representação das intromissões de um Judiciário que pretende substituir os 

políticos é a Constituição
568

.   

Caso não fosse assim, as decisões poderiam ser tomadas, ainda que 

pretensamente fundamentadas no direito posto, como um ato de autoridade, sem nenhuma 

vinculação aos ditames prescritos pelo parlamento. A fundamentação normativa, que 

poderia ou não existir, seria tomada meramente como uma peça ornamental, valendo-se 

apenas da regra formal de que a autoridade que ali decidiu é aquela autorizada para tanto e 

tem o poder de impor a sua interpretação
569

. 

Por certo que a atividade do intérprete – quer julgador, quer cientista – não 

pode ser resumida a descrever o conteúdo previamente constante dos dispositivos 

normativos
570

. Sua atividade se funda na construção de significados, desde que, no entanto, 

haja amparo em limites estabelecidos no próprio texto interpretado. 

É que, como já foi dito, há um caminho a ser percorrido entre os dispositivos e 

as normas jurídicas, em vista do processo interpretativo. Essa atividade, no entanto, tem de 

apresentar-se, ainda que em níveis mínimos, como cognoscitiva, aceitando-se que a 

interpretação trabalha com um fechamento operativo no âmbito sintático (já que os pontos 

de partida necessariamente serão os dispositivos normativos) e uma abertura nos planos 

semântico e pragmático
571

. 

Os dispositivos (ou enunciados prescritivos) são interpretados e, portanto, 

construídos, dentro de limites impostos pelo próprio texto legal. Ou seja, apesar de as 
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 CAM ILONGO, Celso Fernandes. A crise da representação política e a “judicialização da política”. In: 

______. O direito na sociedade complexa. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 71-74 (74). 
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 BARZOTTO, Luis Fernando. Razão de lei: contribuição a uma teoria do princípio da legalidade. Revista 

Direito GV 6, São Paulo, v. 3, n° 2, p. 219-260 (230), jul. – dez. 2007. 
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 Aqui, portanto, é de se afirmar que a interpretação, efetivamente, “não se caracteriza como um ato de 

descrição de um significado previamente dado, mas como um ato de decisão que constitui a significação e os 

sentidos de um texto” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, cit., p. 31-32). 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, cit., p. 105. 
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palavras utilizadas pela lei possuírem uma elasticidade semântica e pragmática, o intérprete 

está adstrito a certos parâmetros máximos e mínimos, já que “embora cada regra possa 

ser de teor duvidoso em certos pontos, é, na verdade, uma condição necessária de um 

sistema jurídico existente que nem toda a regra esteja sujeita a dúvidas em todos os 

pontos”
572

. 

Neste sentido, também é o entendimento de LUIS FERNANDO BARZOTTO
573

, 

para quem  

a proposta da hermenêutica contemporânea, de negar a objetividade da lei, ao 

negar a referência a um objeto que está para além da interpretação, transforma o 

Estado de Direito no Estado dos intérpretes.  ara se ter o “governo das leis” e 

não o ‘governo dos homens’, como afirma Aristóteles, é preciso rejeitar o 

subjetivismo. 

Aqui, existem limites máximos e mínimos que o intérprete precisa tatear para 

que sua interpretação se encontre nos limites traçados pelo ordenamento. Trata-se da 

analogia da moldura fundada por HANS KELSEN
574

 e da textura aberta de HERBERT 

HART
575

. 

É a partir da constatação das muitas interpretações que podem surgir a partir 

dos dispositivos normativos que o próprio sistema prescreve a existência de um órgão 

legitimado para dar a resposta final. Para tanto, como foi visto, terá de guardar correlações 

mínimas com os dispositivos normativos sintaticamente considerados, sendo crível, como 

defende NORBERTO BOBBIO
576

, que a interpretação seja até mesmo extratextual, não 

podendo nunca, no entanto, mostrar-se antitextual
577

. 

Houvesse a possibilidade de reinterpretação dos textos legais sem nenhuma 

preocupação com os conteúdos mínimos dos dispositivos normativos, não faria sentido 

falar-se em tripartição de poderes ou Estado de Direito, sendo salutar a lição de KLAUS 

STERN
578

: “não é, pois, admissível o direito judicial contra legem, isto é, direito judicial 
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 HART, Herbert L. A. O conceito de direito. cit., p. 166. 
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 BARZOTTO, Luis Fernando. Razão de lei: contribuição a uma teoria do princípio da legalidade, cit., p. 

231. 
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 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, cit., p. 388-389. 
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 Segundo Herbert Hart: “A textura aberta do direito significa que há, na verdade, áreas de conduta em 
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que corrige a lei. O juiz não pode colocar as suas idéias acerca do Direito no lugar das do 

legislador. Caso contrário ele faria Política do Direito, não aplicação do Direito”. 

Fica, portanto, evidenciada a limitação do julgador às prescrições impostas 

pelo próprio sistema normativo, sendo possível reconhecer-se uma faculdade criadora ao 

intérprete dentro uma atividade que não deixa de ser, pelo menos em parte, cognoscitiva. 

Superado este ponto, passa-se a analisar a possibilidade de burla destas 

premissas através de expedientes indiretos, a exemplo da sustentação de razões 

consequencialistas e econômicas como fundamentos das razões de decidir, bem como a 

utilização equivocada, volátil e não fundamentada dos princípios jurídicos
579

, em alguns 

momentos, considerados como razões subjetivas de decidir, em outros, justamente como 

fundamentos para não decidir. Uma vez refutados estes caminhos interpretativos, passa-se 

à enunciação de um modelo de tomada de decisão no âmbito da análise da 

constitucionalidade das normas tributárias extrafiscais.  

 

 

9.2.1.1.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE UMA ARGUMENTAÇÃO CONSEQUENCIALISTA 

 

A argumentação consequencialista, em breve síntese, predica que as 

consequências das decisões judiciais sejam levadas em consideração como razão de decidir 

pelo julgador.  

O correto entendimento da questão e seu acolhimento como elemento relevante 

no desenho de um modelo de controlabilidade das normas jurídicas passam, no entanto, 

por uma análise acerca do reconhecimento destas consequências como integrantes do 

repertório de elementos que podem ser utilizados como argumentos de fundamentação de 

decisões judiciais. De outro modo, a pergunta que tem de ser feita é: as referidas 

consequências são exigidas pelo direito?  

                                                 
579

 Nesse sentido, precisas são as palavras de Paulo de Barros Carvalho: “Há princípios para todas as 

preferências, desde aqueles tradicionais, manifestados expressamente ou reconhecidos na implicitude dos 

textos do direito positivo, até outros, concebidos e declarados como entidades que dão versatilidade ao autor 

do discurso para locomover-se livremente, e ao sabor de seus interesses pessoais na interpretação do 

produto legislado. E lidar com tais estimativas é algo perigoso que promove a politização do trabalho 

hermenêutico, enfraquecendo o teor da mensagem, na medida em que o exegeta passa a operar com padrões 

móveis de referência, que se deslocam facilmente no eixo das ideologias e das tendências emocionais 

daquele que interpreta” (CARVALHO, Paulo de Barros. Prefácio. In: ÁVILA, Humberto. Teoria da 

igualdade tributária, cit., p. 10). 
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Trata-se, então, de assumir a possibilidade de uma argumentação baseada em 

consequências normativas, desprezando consequências de qualquer ordem não protegidas 

pelo sistema normativo. 

O tema é especialmente importante quando se trata da edição de normas 

tributárias extrafiscais, tendo em vista a recorrente argumentação consequencialista 

utilizada para sua manutenção, mesmo diante de flagrantes inconstitucionalidades. 

Exemplo recente dessa prática pode ser constatada na argumentação utilizada 

pela Presidência da República para fins de sustentação da constitucionalidade do art. 16 do 

Decreto nº 7.567/11, que mesmo diante de aumento substancial nas alíquotas do IPI 

incidente na importação de determinados produtos, determinava a entrada em vigor do 

referido Decreto, na data de sua publicação, contrariando claramente a regra da 

anterioridade mínima de noventa dias que, conforme já explicitado, aplica-se ao IPI
580

. 

Em síntese
581

, os argumentos alinhavados indicavam que a sustação do 

aumento do imposto pelo prazo de noventa dias geraria (i) consequência oposta à 

pretendida pela norma, tendo em vista que “os consumidores estariam ainda mais 

incentivados, pela maciça propaganda da mídia, a comprar o bem imediatamente, ou 

dentro desse prazo [de noventa dias], para elidir-se do aumento iminente do imposto”
582

; 

e (ii) o não aumento do imposto de imediato poderia acarretar redução da massa salarial e 

demissões nas empresas brasileiras concorrentes dos produtos que se submeteriam ao 

aumento do IPI. 

Ora, esses argumentos, verdadeiros ou falsos, não podem ser utilizados como 

razões de decidir pelos tribunais, notadamente porque não compõem o repertório do direito 

positivo. A adoção desta linha de interpretação se assemelha nada mais nada menos do que 

a uma nova roupagem para que razões de Estado seja utilizadas para fundamentação das 

decisões judiciais, o que não pode ser tolerado em um regime democrático regido pelo 

direito. 

A Constituição Federal é explícita em apontar que a nova regra da 

anterioridade mínima, acrescentada via Emenda Constitucional, se aplica a todos os 

tributos, listando algumas exceções. Não estando o IPI entre os tributos excetuados, 
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 Cf. a seção 5.3.3. 
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qualquer ato normativo que promova majoração da carga tributária só poderá produzir 

efeitos decorridos noventa dias da data em que tiver sido publicado, independentemente de 

quaisquer outras considerações de ordem política, econômica ou social. Trata-se de uma 

regra constitucional que impõe uma consequência definitiva. 

Nesse sentido, o STF decidiu a questão por unanimidade, afastando o aumento 

do imposto no período de noventa dias após a publicação do mencionado Decreto e 

rejeitando todos os argumentos consequencialistas e extrajurídicos trazidos à baila
583

. 

Não procede, então, o entendimento que afasta a aplicação de regras 

constitucionais em vista das funções (fiscais ou extrafiscais) que podem vir a ser exercidas 

pelos tributos, como defende parte da doutrina
584

. Como já repisado algumas vezes ao 

longo desta tese, a utilização dos tributos (ou, mais rigorosamente, das normas tributárias) 

como instrumento de intervenção do Estado sobre o domínio econômico e social está 

limitada pelo próprio regime tributário, não sendo aceitável que as funções que venham a 

ser exercidas pelos tributos se sobreponham ao regime constitucional tributário, colocando-

se como razão para seu afastamento. 

Apenas para ilustrar o raciocínio, basta lembrar o exemplo de HANS KELSEN
585

, 

que, analisando a questão apenas pela óptica da função (arrecadatória), não enxerga 

nenhuma diferença entre o tributo e a cota mensal em dinheiro exigida por um gângster. A 

diferença se dá pela estrutura das obrigações, pois a primeira decorre da lei e é instituída de 

acordo com os ditames do direito positivo; já a segunda é fruto de uma extorsão. Ao 

justificar-se o afastamento de princípios e regras constitucionais em vista meramente das 

funções que possam vir a ser exercidas pelos tributos, o intérprete coloca o Estado na 

mesma posição do gângster ou, para usar uma expressão mais próxima do cotidiano 

brasileiro, coloca o Estado na mesma posição do “miliciano”. 
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9.2.1.1.3 AFINAL, COMO OS ELEMENTOS E DADOS ECONÔMICOS DEVEM INFLUIR NA APLICAÇÃO 

DO DIREITO? 

 

Quando o contexto é de aplicação/interpretação das normas jurídicas, a ciência 

econômica funciona como um repositório de dados fáticos. Ou, construindo um discurso 

mais preciso: os dados econômicos descritos pela ciência econômica devem ser 

incorporados como fatos que, em virtude de construções jurídicas, serão qualificados 

quando da aplicação/interpretação do direito posto. A ciência econômica, portanto, deve 

funcionar como um importante instrumento de construção linguística de fatos e provas, 

como acontece com diversas outras ciências como no caso da Psicologia no âmbito do 

direito penal e da Contabilidade no próprio campo do direito tributário. 

O direito, então, não renuncia aos dados econômicos. Estes influenciam a 

produção legislativa, exercendo, então, efeitos sobre o direito novo, bem como auxiliam o 

intérprete na aplicação das próprias normas jurídicas já existentes
586

. O que não se admite é 

que dados econômicos sejam, por si só, fundamentos de justificação de decisões judiciais.  

Com isso, fica afastada a correção de propostas baseadas na eficiência do 

sistema econômico como elemento determinante na interpretação das normas jurídicas.  

Tanto assim que, do ponto de vista estritamente econômico, diante de uma 

necessidade arrecadatória do Estado, o aumento da carga tributária dos alimentos, por 

exemplo, pode ser encarado como mais eficiente em comparação a outros bens
587

. 

Especificamente sobre o assunto, HEIKKI NISKAKANGAS
588

, mencionando um aumento de 

cinco pontos percentuais sobre a tributação dos alimentos na Finlândia, afirma que, na 

visão dos economistas, “a tributação dos alimentos poderia ser maior, pois sua demanda 

reage apenas levemente à carga tributária. Os alimentos são bens necessários. A alta 

carga tributária sobre os alimentos não causa perdas de eficiência”. 

Do ponto de vista jurídico, no entanto, esta medida, no Brasil, sofreria 

restrições em virtude dos princípios da igualdade tributária, notadamente em vista da 
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 Cf. BOMFIM, Diego. Tributação e livre concorrência, cit., p. 142-144. 
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distorcerão o comportamento” (MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia, cit., p. 166 e 171). 
588

 No original: “Taxation of groceries could be higher since the demand for food reacts only slightly to the 

tax level. Food is a necessity commodity. High taxes on food do not cause losses in efficiency”. 
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necessidade de adoção dos critérios de discriminação da capacidade contributiva e da 

seletividade, de nada adiantando a demonstração de sua eficiência econômica. 

Os dados econômicos devem funcionar como instrumental probatório na 

aplicação normativa. Sobre o assunto, comenta JOSÉ MARIA ARRUDA DE ANDRADE
589

 que 

“o desafio será o de não substituir a dogmática jurídica (muitas vezes tratada com 

descaso ou desconfiança) por modelos sobre os quais os juristas têm muito pouco a dizer 

(em seus pressupostos técnicos) e que não são hoje, nem foram em sua época, unânimes”. 

O autor termina por propor que os dados econômicos sejam utilizados como provas, mas 

não como razões de decidir no âmbito do direito concorrencial. Os estudos e modelos 

econômicos seriam utilizados em uma abordagem não determinista e não 

consequencialista, colocando em destaque que as razões de decidir terão de ser normativas. 

O raciocínio é correto e se aplica, com ainda mais razão, quando se trata de análise da 

norma tributária no contexto brasileiro, em vista do modelo constitucional de proteção e 

garantias ofertadas aos contribuintes.  

Esta tese, então, refuta a ideia de que qualquer decisão jurídica seja baseada 

fundamentalmente em argumentações de eficiência econômica ou em quaisquer outros 

argumentos não normativos
590

. 

Especificamente sobre as normas tributárias extrafiscais, a ciência econômica 

oferece importantes informações que podem e devem ser utilizadas quando da avaliação da 

juridicidade destas. Assim, sabe-se, por exemplo, a partir de estudos econômicos, que os 

chamados impostos sobre consumo são normalmente regressivos, que incentivos fiscais 

concedidos sem prazos determinados podem deixar com o tempo de gerar seus efeitos ou 

que a majoração da tributação sobre bens de luxo inseridos em mercados com demandas 

altamente elásticas, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, além de não gerar 
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 ANDRADE, José Maria Arruda de. Economização do direito concorrencial e positivismo jurídico: entre 
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do desespero” (BECKE , Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário, cit., p. 40). 
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incremento na arrecadação, pode prejudicar as pessoas com menor capacidade 

contributiva
591

. 

Posta a questão nestes termos, a ciência econômica ajuda na construção dos 

dados e fatos econômicos, elementos estes, em diversas ocasiões, fundamentais para a 

aplicação da norma jurídica, mas não pode conduzir ela própria a aplicação do direito. 

Não se pode esquecer que a ciência econômica não é exata e não alcançou, 

com precisão, a capacidade de previsão de efeitos e consequências de medidas adotadas 

pelos particulares e, também, pelos Governos. Como já se disse, ainda que orientados por 

alguma base de conhecimento unânime no âmbito econômico, os formuladores de políticas 

econômicas, quase sempre, adotam posturas amparadas em um método de tentativa e erro. 

Quase sempre que um economista defende a adoção de um caminho para o alcance de 

eficiência, surgem diversos outros defendendo o contrário. Orientar a decisão judicial com 

base exclusivamente nestes aspectos é escolher, de olhos fechados (já que o juiz não tem 

domínio sobre as categorias técnicas da ciência econômica), entre o laudo mais bem 

apresentado.  

 A aplicação do direito tem de ser feita com base nas regras e nos princípios 

inseridos no ordenamento jurídico, quando emerge o importante papel exercido pela 

dogmática jurídica na descrição interpretativa das normas jurídicas, estas sim fundamentos 

válidos de justificação das decisões. 

 

 

9.3 PROPOSTA DE UM PROTOCOLO DECISÓRIO PARA O JULGAMENTO DAS NORMAS 

TRIBUTÁRIAS EXTRAFISCAIS PELO PODER JUDICIÁRIO 

 

Depois de fixar premissas fundamentais relacionadas com a identificação, com 

a fundamentação e com as limitações constitucionais ao emprego das normas tributárias 

extrafiscais, é chegado o momento de apresentar uma tentativa de descrição de um 

protocolo decisório para o julgamento da constitucionalidade destas. 

A tarefa encontra foros de desafio, sendo, no entanto, altamente recomendada 

ante a assunção de que a ciência do direito, tomada em seu viés dogmático, produz um 

saber tecnológico, no sentido de possibilitar ou contribuir para que decisões sejam 

ofertadas
592

. 
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592
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Se assim o é, o protocolo decisório de constitucionalidade das normas 

tributárias extrafiscais se inicia com um processo de identificação destas. Aqui, o intérprete 

terá de perquirir sobre a existência na lei de finalidades outras que não a simples 

distribuição igualitária da carga tributária que, relembre-se, foi adotada como único fim 

que pode ser perseguido pelas normas tributárias identificadas com a função de 

arrecadação de fundos. 

Para tanto, um indício fundamental de que pode haver alguma finalidade 

extrafiscal é a constatação de tratamento que não atenda aos critérios gerais de 

discriminação da igualdade que, nos termos da Constituição Federal, devem ser: a 

capacidade contributiva, no caso dos impostos; a equivalência, no caso das taxas e das 

contribuições de melhoria; e a repartição de encargos em vista das finalidades das 

contribuições ou do benefício por estas proporcionado, no caso das contribuições. Fala-se 

em indício porque, nos termos em que o tema foi apresentado
593

, não é a mera constatação 

de ofensa a um critério de aplicação da igualdade tributária (v.g., capacidade contributiva) 

que define uma norma tributária como extrafiscal, senão a presença de finalidades não 

arrecadatórias na norma tributária, consoante interpretação que venha a ser realizada pelo 

aplicador. 

Assim, a constatação da presença de finalidades não arrecadatórias na norma 

tributária conduz à afirmação de que ali se encontra uma norma tributária extrafiscal, 

quando poderá haver um desvio de tratamento baseado nos critérios gerais de 

discriminação a que se fez referência. Constatada, concomitantemente, a existência de uma 

discriminação não homologada pelo sistema e a inexistência de finalidades extrafiscais na 

norma, esta terá de ser considerada uma norma tributária fiscal inconstitucional. Como foi 

posto, a regra da neutralidade tributária impõe que, ausentes os fins extrafiscais, a norma 

seja pautada exclusivamente pelo objetivo de distribuir igualitariamente os encargos 

fiscais. O protocolo decisório, nesta hipótese, se encerra neste ponto com a demonstração 

de inconstitucionalidade da norma. 

Em sentido diverso, caracterizada como extrafiscal, a norma tributária terá de 

ser posta ao crivo de sua fundamentação, quando será avaliada a existência de autorização 

                                                                                                                                                    
ser tomados de modo não problemático – a fim de cumprir sua função: criar condições para a ação. No caso 

da ciência dogmática, criar condições para a decidibilidade de conflitos juridicamente definidos”  

(FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito, cit., p. 60). Sobre as funções que a 

dogmática exerce, cf. DERZI, Misabel de Abreu Machado. Modificações da jurisprudência no direito 

tributário, cit., p. 183. 
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 Cf. as seções 2.4 e 2.4.1.  
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constitucional para que se realize a intervenção pretendida. Como foi dito, o domínio 

econômico é o locus fundamental da iniciativa privada, havendo específicos limites à 

atuação do Estado que, naturalmente, se estendem à utilização de normas tributárias nesta 

direção. 

A esta altura, cabe uma avaliação acerca da possibilidade de intervenção. 

Avaliará o intérprete se a intervenção pretendida se encontra dentro dos limites da ordem 

econômica prescrita pelo texto constitucional, seus fins, seus fundamentos e seus 

princípios retores. Há neste momento o importante reconhecimento de que não é qualquer 

finalidade que pode sustentar a edição de normas tributárias extrafiscais, porém tão só fins 

constitucionalmente homologados.  

Editada norma tributária extrafiscal orientada para fins que não são caros ao 

texto constitucional, caberá ao intérprete, neste ponto, reconhecer sua clara ilegitimidade. 

Como foi apresentado desde as primeiras linhas desta tese, as normas 

tributárias podem se apresentar como importantes instrumentos de alcance de finalidades 

constitucionais. Identificada a promoção de objetivos indesejados ou reprovados pela 

ordem constitucional, deverá ser considerada ilegítima a tributação diferenciada. Aqui, 

caberá ao intérprete verificar se a medida interventiva tem potencialidade de alcance dos 

objetivos da ordem econômica e social prescritos pela Constituição Federal: assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, fundando-se, para isso, na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. 

Neste ponto, o intérprete terá, ainda, de verificar se o ente estatal detém 

competência reguladora para a intervenção, já que, como foi visto, este não poderá se 

utilizar de sua competência tributária para invadir a competência reguladora de outro ente 

subnacional ou se utilizar de norma tributária extrafiscal para tratar de matéria que não 

detém competência. 

Depois disso, por serem normas tributárias, as normas extrafiscais não podem 

desnaturar o próprio conceito constitucional de tributo, no que essencialmente não podem 

conduzir a tributação como instrumento de punição de ilícitos.  

Superada mais esta etapa, o intérprete se verá diante das limitações 

constitucionais ao poder de tributar. Como se trata de uma intervenção via normas 

tributárias, nada mais natural que estas se sujeitem às limitações próprias do regime 

jurídico a que estão submetidas. 

Caberá, então, uma distinção entre as limitações prescritas por regras e aquelas 

indicadas por princípios, levando-se em consideração que as regras, salvo exceções 
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previstas por outras regras, são imunes à eventuais finalidades extrafiscais pretendidas. São 

previstas e aplicadas de modo a impor consequências definitivas. Assim, as limitações 

constitucionais prescritas por regras não sofrem nenhum tipo de flexibilização diante de 

normas tributárias extrafiscais, a não ser nas hipóteses em que o próprio direito positivo 

cria cláusulas de exceção ou regimes flexíveis diferenciados (como acontece com a 

permissão constitucional para que o Poder Executivo altere as alíquotas dos impostos 

regulatórios). 

Por isso mesmo, os chamados princípios da legalidade, anterioridade, 

irretroatividade, não confisco, uniformidade geográfica e não discriminação devem ser 

aplicados normalmente a estas normas, sem nenhum sopesamento. Estas regras não 

apontam finalidades a ser alcançadas em sua máxima medida, mas consequências 

definitivas prescritas pelo legislador que devem ser categoricamente respeitadas, nos 

termos do que restou assentado quando se tratou de cada uma delas. 

É neste ponto que o intérprete dá um salto das limitações constitucionais ao 

poder de tributar prescritas por regras para outras regras da Constituição Federal, 

associadas ao conceito de tributo e às limitações específicas do regime de cada uma das 

espécies tributárias. Como foi apresentado, existem espécies tributárias e específicos 

impostos que possuem, nos termos da Constituição Federal, limites próprios ao emprego de 

normas tributárias extrafiscais, cabendo ao intérprete verificar se estes limites foram 

atendidos, de modo que terá de aceitar que algumas categorias tributárias não se prestam a 

servir de instrumentos de indução comportamental em determinados contextos. 

Até este ponto, é possível dizer que a atividade de decisão realiza um caminho 

mais direto. Trata-se, em verdade, da verificação de limites prescritos por regras, quando 

as consequências terão de ser adotadas de todo modo. É possível afirmar, nesse sentido, 

que até aqui a jurisprudência trabalha, salvo algumas poucas exceções, a questão de 

maneira correta. 

A questão ganha efetivamente contornos de desafio quando entram em cena os 

princípios constitucionais. Estes são essenciais para a correta decisão acerca da 

legitimidade da edição de normas tributárias extrafiscais. Neste ponto, em certa medida, a 

jurisprudência deixa a desejar.  

Como as normas tributárias extrafiscais são editadas em prol de uma 

finalidade, o intérprete terá de encontrar um instrumento de verificação da compatibilidade 
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entre os meios e os fins, quando destaca-se o juízo de proporcionalidade
594

. A seguir, abre-

se espaço para que duas questões fundamentais no trato das normas tributárias extrafiscais 

sejam trabalhadas: a controlabilidade destas em vista do princípio da igualdade e da regra 

da proporcionalidade, respectivamente. 

 

 

9.3.1 CONTROLABILIDADE JUDICIAL DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA E A 

EXTRAFISCALIDADE 

 

A controlabilidade judicial do princípio da igualdade
595

, e especificamente da 

igualdade tributária, é um tema que, em vista de sua importância, é relativamente 

negligenciado pela jurisprudência brasileira. 

Em diversos casos de discussão acerca da constitucionalidade de normas 

tributárias extrafiscais, o Tribunal apenas enunciou que esta se tratava de medida 

discricionária do Poder Executivo, deixando, então, de realizar qualquer juízo de controle. 

A postura está equivocada e advém de uma concepção de que o princípio da 

igualdade deve ser entendido, para fins de ponderação judicial, como uma norma jurídica 

que apenas impede o cometimento de discriminações arbitrárias por parte da lei. O 

Tribunal extrai daí o fundamento para sua postura de não avaliação da medida. 

Conforme será demonstrado a seguir, este entendimento limita em muito a 

importância do princípio, excluindo-o como importante norma no sistema de controle das 

medidas extrafiscais. 

Um exemplo prático dessa discussão pode de ser dado tendo como pano de 

fundo a arguição de constitucionalidade da Lei nº 9.317/96 que, ao criar um sistema 
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 Nesse sentido também se manifesta Humberto Ávila, afirmando que “nos casos de normas que possuem 

uma eficácia extrafiscal e restringem os direitos de liberdade (...), é consistente a aplicação trifásica do 

dever de proporcionalidade”. (ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário, cit., p. 152). 
595

 A expressão é utilizada textualmente pelo Tribunal Constitucional Português. A Corte assenta que não há 

identificação entre o princípio da igualdade e a “teoria da proibição do arbítrio”, funcionando esta, em 

verdade, como delineador da competência jurisdicional para fins de controle do princípio da igualdade. Se 

nada além da proibição de arbítrio pode ser controlado pelo Judiciário, parece certo concluir que, do ponto de 

vista prático, o princípio da igualdade, com base neste entendimento, acaba preservando apenas o manejo de 

discriminações arbitrárias. Segundo o Tribunal, “a ‘teoria da proibição do arbítrio’ não é um critério 

definidor do conteúdo do princípio da igualdade, antes expressa e limita a competência de controlo judicial.  

Trata-se de um critério de controlabilidade judicial do princípio da igualdade que não põe em causa a 

liberdade de conformação do legislador ou a discricionariedade legislativa.  A proibição do arbítrio constitui 

um critério essencialmente negativo, com base no qual são censurados apenas os casos de flagrante e 

intolerável desigualdade.  A interpretação do princípio da igualdade como proibição do arbítrio significa 

uma autolimitação do poder do juiz, o qual não controla se o legislador, num caso concreto, encontrou a 

solução mais adequada ao fim, mais razoável ou mais justa” (os grifos constam no original). Cf. Acórdão nº 

187/90, Processo nº 215/88, 2ª Secção, Rel. Conselheiro Alves Correia. 
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simplificado de pagamento de tributos federais, o chamado “SIMPLES”, negou a fruição 

do benefício a determinadas categorias econômicas, entre as quais as sociedades civis de 

prestação de serviços profissionais. 

Neste caso, o Tribunal entendeu por julgar improcedente a ação direta de 

inconstitucionalidade por três principais fundamentos. Primeiro, não haveria discriminação 

arbitrária. Depois, ainda que houvesse ofensa à igualdade, não caberia “alterar o sentido 

inequívoco da norma por via de declaração de inconstitucionalidade de parte do 

dispositivo de lei”, tendo em vista a proibição de atuação do Tribunal como legislador 

positivo. Por fim, como a concessão do regime simplificado seria uma medida extrafiscal 

“de implemento da política fiscal e econômica”, esta não poderia ser objeto de análise, já 

que “é ato discricionário que foge ao controle do Poder Judiciário, envolvendo juízo de 

mera conveniência e oportunidade do Poder Executivo”
596

.  

Em resumo, o Tribunal estabeleceu três entraves de avaliação. Os dois 

primeiros serão tratados no âmbito da controlabilidade do princípio da igualdade, enquanto 

o último será avaliado quando da análise da regra da proporcionalidade. Conforme será 

visto, há mesmo alguma margem de manobra na condução da política fiscal por parte do 

Poder Executivo e do Poder Legislativo, não cabendo livremente ao Poder Judiciário se 

imiscuir nesta seara. Isto, no entanto, não autoriza que as normas extrafiscais deixem de ser 

avaliadas em vista do princípio da igualdade tributária. 

 

 

9.3.1.1 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE É MAIS DO QUE PROIBIÇÃO DE ARBITRARIEDADE 

 

Existem diversas decisões do STF que textualmente adotam a ideia de que o 

princípio da igualdade proíbe o uso de discriminações arbitrárias por parte do legislador, 

quando caberia ao juiz rechaçá-las, de um lado, porém abstendo-se de qualquer prática 

diante da demonstração de que não houve arbitrariedade, de outro. 

Como se viu, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o 

Tribunal teve a oportunidade de avaliar a constitucionalidade da Lei nº 9.317/96, que, ao 

criar o SIMPLES, negou a fruição do benefício a determinadas categorias econômicas, 

dentre as quais as sociedades civis de prestação de serviços profissionais, indicando, nos 

termos do voto do Relator Ministro Maurício Correia, que “a exclusão do ‘Simples’, da 
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 STF, ADI nº 1.643, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 5/12/2002, DJ de 14/3/2003. 



 263 

abrangência dessas sociedades civis, não caracteriza discriminação arbitrária, porque 

obedece a critérios razoáveis adotados com o propósito de compatibilizá-los com o 

enunciado constitucional”
597

.   

No próprio julgamento da ADI nº 1.643, é possível identificar alguma tentativa 

de mudança de rumo por parte de alguns componentes do Tribunal, de modo que uma 

avaliação das justificativas da discriminação passasse a ser objeto de atenção. É nesse 

exato sentido que afirmou o MIN. MARCO AURÉLIO em seu voto vencido: “na espécie, não 

encontro uma justificativa maior para distinção”, concluindo no sentido de afirmar que a 

norma analisada trazia “discrímen não agasalhado pela ordem constitucional”. 

Em vista do quadro apresentado quanto ao total acolhimento da teoria da 

igualdade como interdição de arbitrariedade adotada pelo STF, resta absolutamente 

fragilizado o princípio da igualdade
598

. A manter-se a jurisprudência do Tribunal, toda e 

qualquer discriminação empreendida pelo legislador seria chancelada pelo princípio da 

igualdade, desde que esta não fosse considerada arbitrária. 

Apesar de as críticas serem procedentes, é preciso reconhecer que há 

efetivamente um limite no controle da igualdade que se funda justamente na 

impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer os critérios de discriminação que, a seu 

juízo, deveriam ter sido escolhidos pelo Poder Legislativo ou mesmo pelo Poder Executivo 

quando da formulação da norma.  

O que o Judiciário pode e deve fazer é encontrar meios de avaliar as 

discriminações empreendidas pela norma, para que o princípio da igualdade não seja 

tomado como mera peça ornamental do ordenamento e, se for o caso, julgar pela 

inconstitucionalidade do critério eleito por falta de atendimento ao princípio da igualdade, 

quando, inclusive, poderá gerar efeitos positivos, quando esta prática se apresenta como a 

que gera menos restrições ao princípio da tripartição dos poderes
599

. 
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 STF, ADI nº 1.643, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 5/12/2002, DJ de 14/3/2003. 
598

 As críticas formuladas por Andrei Pitten Velloso são enfáticas e postas, de modo resumido, na seguinte 

citação: “são inúmeros os aspectos criticáveis da teoria exposta. Do ponto de vista metodológico, confunde a 

concretização do princípio com a determinação do âmbito do controle de constitucionalidade, desconsidera a 

problemática específica da igualdade e chega a estender a aplicação do princípio da isonomia a casos que não 

envolvem problemas de igualdade, senão de pura arbitrariedade. Sob uma perspectiva material, a teoria 

mostra-se incompatível com as especificações constitucionais expressas do princípio da igualdade, legitima 

atos estatais injustos e conduz a uma nefasta degeneração do princípio, transformando-o num mero mandado 

de fundamentação, carente de conteúdo material específico” (VELLOSO, Andrei  itten. O princípio da 

isonomia tributária, cit., p. 46). 
599

 Essa questão será debatida na seção seguinte 9.3.1.2. 



 264 

Neste ponto, uma ressalva importante deve ser feita. É que não cabe aos juízes 

fazer valer a sua concepção subjetiva de igualdade ante a pretensa desigualdade gerada 

pelo legislador. Esta avaliação pode e deve ser empreendida pelo Judiciário desde que haja 

um fundamento constitucional para tanto, nunca com base em problematizações subjetivas, 

sob pena de rompimento drástico do princípio da tripartição dos poderes e da representação 

popular. 

A correta aplicação do princípio da igualdade, portanto, deve partir do 

reconhecimento de sua feição relacional. Como já foi apresentado
600

, a aplicação do 

princípio depende de uma base de comparação e da determinação da finalidade a ser 

alcançada pela norma. A regra de ouro é avaliar a compatibilidade entre o critério de 

discriminação eleito e a finalidade que se pretende alcançar. 

A avaliação isolada do critério, para fins de verificação ou não de sua 

arbitrariedade, pode gerar um déficit na aplicação do princípio. Tome-se como exemplo a 

utilização do critério da capacidade econômica entre os contribuintes para fins de 

graduação de taxas. À primeira vista, nenhuma arbitrariedade poderia ser constatada, 

notadamente porque este critério é reconhecido pelo texto constitucional. Ao utilizá-lo no 

âmbito de instituição de uma taxa, no entanto, o legislador rompe a relação subjacente 

entre o critério de discriminação (capacidade contributiva) e a finalidade desta espécie 

tributária, que é essencialmente comutativa.   

Se a finalidade da instituição da taxa é simplesmente distribuir igualitariamente 

os encargos tributários na sociedade em contrapartida à prestação ou colocação à 

disposição de serviços públicos específicos e divisíveis ou em contrapartida ao exercício 

do seu poder de polícia (também específico), não há qualquer justificativa para que estas 

sejam graduadas segundo a capacidade econômica dos contribuintes. 

Não se avalia o princípio da igualdade, portanto, apenas a partir dos critérios, 

mas em vista de uma relação entre os critérios de discriminação eleitos pela norma e a 

finalidade do trato. 

No caso das normas tributárias extrafiscais, primeiro, caberá ao intérprete 

isolar a finalidade da norma. Depois, verificar se o critério de discriminação eleito guarda 

relação com a finalidade pretendida. Haverá, então, um controle da igualdade com base na 

vinculação entre meios e fins. Como será visto mais adiante, no caso da utilização de 

normas tributárias extrafiscais, esta análise é complementada pela aplicação da regra da 
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 Cf. a seção 5.4.2. 
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proporcionalidade
601

, quando é avaliado se a medida extrafiscal, inclusive quanto ao 

princípio da igualdade, é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. 

 

 

9.3.1.2 SOBRE O CÂNONE DO LEGISLADOR NEGATIVO, IGUALDADE E EXTRAFISCALIDADE 

 

O controle da edição de normas extrafiscais pelo princípio da igualdade acha-

se envolto em mais um problema que surge mesmo após a identificação de ofensa ao 

princípio. É dizer, mesmo depois de ultrapassar todas as difíceis questões relacionadas com 

a indicação ou não de ofensa à igualdade por parte da edição de uma medida normativa, 

cabe a discussão acerca do papel constitucionalmente outorgado aos tribunais para fins de 

correção da desigualdade, entrando em cena o chamado cânone do legislador negativo. 

A questão é posta no sentido de analisar se e em qual amplitude podem os 

juízes, diante da edição de medida normativa ofensiva à igualdade, adotar posturas 

aditivas, corrigindo a desigualdade mediante a extensão, por exemplo, de incentivos a 

categorias excluídas sem justificativa pela norma. 

A jurisprudência do STF é historicamente contrária à possibilidade de extensão 

de incentivos fiscais, sob a alegação de que estaria a usurpar competência do Poder 

Legislativo, funcionando como legislador positivo
602

. 

No que se refere especificamente à concessão de incentivos fiscais 

discriminatórios e, portanto, contrários ao princípio da igualdade, o Tribunal chegou a se 

manifestar no sentido de afastar todo o incentivo por ofensa à igualdade
603

. 

Não há dúvida de que o juiz não pode se transformar em legislador, 

discriminando onde a norma não discriminou, notadamente em vista de não possuir 

representação democrática. Por outro lado, diante do reconhecimento de ofensa à 

igualdade, não pode o juiz se manter inerte, sendo imperiosa a prolação de uma decisão.  

A partir daí, é preciso reconhecer que a decisão correta não é aquela que, diante 

da inequívoca presença de ofensa à igualdade, defende uma postura passiva do juiz, mas, 
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 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária, cit., p. 162. 
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 O Tribunal manifestou-se reiteradamente nesse sentido. Por todos, cf. o já mencionado RE nº 159.026, 

bem como os seguintes arestos da Primeira e da Segunda Turma do Tribunal: STF, RE nº 586.997, Rel. Min. 

Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 15/10/2013; e STF, RE nº 631.641, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 8/2/2013. 
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 Nesse sentido, cf. o voto do Ministro Cezar Peluso no RE nº 405.579, bem como a manifestação do 

Tribunal na ADI nº 1.655. Estes arestos são analisados adiante.  
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ao revés, uma avaliação do provimento jurisdicional que revele, de forma menos intensa 

possível, ofensa ao princípio da tripartição dos poderes e restaure a igualdade. 

Diferentemente do que pode parecer em uma primeira consideração, a adoção 

de uma postura negativa por parte do Poder Judiciário pode gerar, de modo muito mais 

intenso, uma invasão em seara reservada ao Poder Executivo ou Legislativo do que se 

houvesse a simples adoção de uma postura positiva.  

Esta conclusão pode ser reforçada pela análise dos seguinte caso concreto, já 

submetido à apreciação do STF. Em 1997, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

editou a Lei nº 351, estabelecendo isenção de IPVA para veículos automotores destinados 

à exploração dos serviços de transporte escolar, desde que, no entanto, estivessem os 

transportadores associados à Cooperativa de Transportes Escolares do Município de 

Macapá
604

. 

O Tribunal, por unanimidade, entendeu que havia na espécie ofensa ao 

princípio da igualdade, não pela concessão da isenção em si, mas pela restrição desta 

apenas aos contribuintes que estivessem associados a uma específica cooperativa
605

. 

Diante desse quadro, o Tribunal entendeu por bem declarar integralmente a 

inconstitucionalidade da isenção concedida pela Poder Legislativo, mesmo que estivesse 

claro que a isenção em si não ofendia o princípio da igualdade tributária que, diversamente, 

era atacado apenas pela discriminação não justificada empreendida pela legislação quanto 

aos contribuintes não associados à cooperativa mencionada. 

A declaração de inconstitucionalidade apenas da medida de comparação 

esbarraria no princípio da tripartição dos poderes, notadamente porque geraria efeitos 

positivos, i.e., ampliação da isenção para um grupo de contribuintes que não tinha sido 

abrangido na norma editada pelo Legislativo. 

Esta conclusão, no entanto, não parece ser a mais correta, sendo, inclusive, 

mais ofensiva ao princípio da tripartição dos poderes, sem falar que entre os dois caminhos 

possíveis de ser tomados pelo Tribunal, a declaração de inconstitucionalidade de toda a 

                                                 
604

 Eis a redação do art. 1º da Lei estadual nº 351/97: “Ficam isentos da incidência do imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, os veículos automotores especialmente destinados à 

exploração dos serviços de transporte escolar no Estado do Amapá devidamente regularizada junto à 

Cooperativa de Transportes Escolares do Município de Macapá – COOTEM”.   
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 Cf. STF, ADI nº 1.655, Rel. Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 3/3/2004, DJ 2/4/2004. 

Nos termos do voto do Relator, “a vedação constitucional de tratamento desigual a contribuintes que estão 

em situação equivalente não foi observada pelo legislador estadual”, notadamente diante da constatação de 

“não ser possível, no universo dos proprietários de veículos destinados ao transporte escolar, que somente 

os filiados a determinada cooperativa alcancem a isenção do IPVA”. 
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norma de isenção, na retórica assertiva de MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI
606

, 

significa “a outorga de pedra ao invés de pão, pleiteado pelo contribuinte lesado”, 

realizando em menor grau a igualdade tributária. 

Para que se tenha certeza disso, segue uma comparação entre os dois caminhos 

possíveis de ser tomados pelos julgadores. Com a declaração integral da regra de isenção, 

sem dúvida, à primeira vista, haveria realização da igualdade, tendo em vista que todos os 

contribuintes proprietários de veículos destinados ao transporte escolar, cooperados ou 

não, passariam a pagar o imposto. Estes, de um ponto de vista interno (ao grupo de 

proprietários de veículos destinados ao transporte escolar), passariam a ser tratados de 

modo igual. No entanto, de um ponto de vista externo ao grupo, uma decisão como esta 

não enseja uma realização satisfatória do princípio da igualdade. 

Observa-se que a norma de isenção em si não foi contraposta ao princípio da 

igualdade justamente porque realiza esta, tratando os contribuintes que exploram a 

atividade de transporte escolar de forma diversa dos demais contribuintes, em vista de uma 

finalidade justificável. Quando o Tribunal anula a isenção, a pretexto de realizar a 

igualdade dentro do grupo de proprietários de veículos destinados ao transporte escolar 

(igualdade entre cooperados e não cooperados), por via oblíqua gera desigualdade entre 

este grupo e os demais contribuintes do imposto, contrariando medida de equalização 

prevista pelo Legislativo. 

A rigor, a declaração de inconstitucionalidade apenas da medida de 

comparação, apesar de gerar efeitos positivos (extensão da isenção), mantém a medida 

prescrita pelo parlamento e gera menos efeitos sobre o princípio da tripartição dos poderes. 

Nesse caso particular, a extensão da isenção para todos os proprietários de veículos 

destinados ao transporte escolar é medida muito menos intensa do que a extinção de toda a 

isenção, o que conduz ao raciocínio de que, do ponto de vista do princípio da igualdade e 

do princípio da tripartição dos poderes, a medida mais correta seria a declaração de 

inconstitucionalidade da medida de comparação e não da própria isenção legitimamente 

concedida
607

. 

                                                 
606
 DE  I, Misabel de Abreu Machado. O princípio da igualdade e o direito tributário. Revista da Faculdade 

de Direito Milton Campos, v. 1, n° 1, 1994, p. 185-222 (212). 
607

 Diversos outros exemplos poderiam ser dados para a comprovação desta linha de argumentação. Tome-se 

o caso da vedação de determinadas categorias econômicas quanto à adoção de regime simplificado de 

pagamento de tributos federais instituído para as pequenas empresas, já analisado anteriormente. Naquela 

oportunidade, o Tribunal entendeu que não havia ofensa ao princípio da igualdade, tendo em vista a não 

constatação de discriminação arbitrária por parte da norma, informando, ainda, que, mesmo se houvesse 

ofensa, não seria estendido o benefício à categoria não abrangida pela norma, sob pena de ofensa ao cânone 

do legislador negativo. Uma vez firmada a premissa de ofensa à igualdade, postura que se entende como a 
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Há, portanto, como compatibilizar a realização do princípio da igualdade por 

parte do Poder Judiciário, de um lado, e a manutenção do princípio da tripartição dos 

poderes, de outro, quando o Tribunal considera inconstitucional apenas a medida de 

discriminação utilizada pelo Legislativo como inconstitucional
608

, mantendo a medida 

legislativa editada pelo parlamento. 

 

 

9.3.1.3 SELETIVIDADE, EXTRAFISCALIDADE E CONTROLE JUDICIAL 

 

Outro ponto sensível no controle das normas extrafiscais diz respeito à 

possibilidade de o Poder Judiciário emitir juízos sobre o cumprimento do critério da 

seletividade. 

Mais uma vez, o intérprete deverá partir de uma diferenciação entre normas 

tributárias fiscais e extrafiscais. Se não puder ser extraída nenhuma outra finalidade 

normativa desassociada da finalidade de distribuição igualitária de encargos, a norma 

deverá ser considerada fiscal. Se assim for, não haverá espaço para tergiversações sobre 

aplicação do critério da seletividade no caso do IPI
609

. O critério geral de discriminação 

entre os contribuintes, neste caso, prescrito pela Constituição Federal é a essencialidade do 

produto, sem que considerações de qualquer ordem possam ser lançadas em sentido 

contrário. 

Posta a questão nesses termos, o Judiciário não pode se omitir na sua tarefa de 

avaliar se uma dada legislação se compatibiliza com uma regra constitucional. Por certo, 

não cabe ao juiz empreender juízos subjetivos acerca do patamar aceitável da alíquota para 

determinado produto, mas deduzir, a partir da própria legislação, os parâmetros de 

                                                                                                                                                    
mais correta, o Tribunal não deveria declarar a inconstitucionalidade de todo o regime, mas apenas da medida 

de segregação não fundamentada de parte dos contribuintes (segregação baseada apenas no ramo econômico 

de atividade do contribuinte). A declaração de inconstitucionalidade de todo o regime poderia, à primeira 

vista, gerar um tratamento igual entre os contribuintes considerados como pequenas empresas (igualdade de 

um ponto de vista interno), já que nenhuma categoria econômica poderia aderir ao regime e todos seriam 

obrigados ao pagamento de seus tributos pelo regime normal. Apesar disso, de um ponto de vista externo, 

esta medida em nada realiza a igualdade, justamente porque iguala às grandes empresas todos os 

contribuintes considerados como pequenas empresas. Além disso, não há dúvida de que o cancelamento de 

todo o regime provocaria muito mais restrição ao princípio da tripartição dos poderes do que a simples 

declaração de inconstitucionalidade da medida restritiva, com a extensão do benefício para uma nova parcela 

de contribuintes que, apesar de também serem considerados como pequenas empresas, haviam sido excluídos 

do regime sem justificativa alguma.   
608

 Nesse sentido, cf. GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, igualdade e direito tributário, cit., p. 228-234. 
609

 Com relação ao ICMS, como já foi defendido, a aplicação do critério da seletividade é uma faculdade 

posta à disposição do legislador. 
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alíquotas prescritos pelo legislador para determinados produtos considerados essenciais ou 

supérfluos. 

Desse modo, na expressão de ROQUE ANTONIO CARRAZZA e EDUARDO 

BOTTALLO
610

, há de ser adotado um “processo de comparação de produtos”. Este caminho 

permite que o juiz decida sobre a aplicação ou não da seletividade no caso concreto, sem se 

imiscuir em um juízo político e subjetivo acerca do patamar da alíquota que deveria 

constar para aquele produto. A avaliação sobre a existência ou não de cumprimento quanto 

ao critério da seletividade, portanto, parte de uma ponderação realizada no âmbito do 

trabalho legislativo, comparando as alíquotas fixadas para produtos considerados 

essenciais e não essenciais. 

Neste caso, poderá o Poder Judiciário, caso constatada ofensa ao critério da 

seletividade, declarar a inconstitucionalidade da alíquota aplicada, quando o produto 

passaria a ser tributado pela alíquota prescrita pelo ato normativo anterior. 

 

 

9.3.2 CONTROLABILIDADE POR MEIO DA APLICAÇÃO DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE 

 

Em diversas passagens anteriores já se fez referência à ideia de que, diante da 

utilização de normas tributárias extrafiscais, o intérprete deve lançar mão da 

proporcionalidade para fins de interpretação e avaliação da juridicidade da medida.  

Este raciocínio se confirma quando se reconhece que as normas tributárias 

extrafiscais, justamente por estarem voltadas à indução de comportamentos humanos, seja 

pela via do estímulo ou do desestímulo, ou em vista da simplificação ou distribuição de 

renda, têm, necessariamente, de discriminar situações ou pessoas a partir de critérios que 

não conduzam apenas à igualitária distribuição da carga tributária. Se assim não fosse, não 

haveria finalidade extrafiscal na norma tributária. 

Aqui, portanto, apenas se reconhece que o estímulo ou desestímulo pressupõe 

um tratamento que não seja neutro, i.e., que não tome apenas critérios gerais de 

discriminação tributária como parâmetro de criação das normas tributárias. A razão para 

isso é muito simples: o tratamento planificado não é capaz de induzir comportamentos, 

simplificar o sistema ou distribuir renda. 

                                                 
610

 CARRAZZA, Roque Antonio; e BOTTALLO, Eduardo. Alcance das vantagens fiscais concedidas com 

fundamento no princípio da seletividade do IPI. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. Grandes questões atuais do 

direito tributário. São Paulo: Dialética, 1999, p. 267-283 (275). 
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Uma vez reconhecida essa premissa, é importante ter em mente que o princípio 

da igualdade tributária, todo ele programado em vista de critérios gerais de discriminação 

entre os contribuintes
611

, sempre será afetado em virtude de uma finalidade externa a ser 

alcançada. Discrimina-se entre contribuintes situados em diferentes regiões do país com a 

finalidade de atrair investimentos às determinadas localidades e, com isso, diminuir as 

diferenças entre as regiões do país.  

Os critérios gerais de discriminação entre os contribuintes não foram atendidos, 

havendo, por outro lado, o atendimento de uma finalidade. A avaliação desta medida 

encontra na regra da proporcionalidade um instrumento potente, justamente porque 

atrelada à ideia de compatibilização entre meios e fins. 

Tendo em vista a necessidade de verificação das condições fáticas e jurídicas 

para aplicação dos princípios, não é possível identificar antecipadamente o princípio 

prevalente. Essa relação (de precedência) só será possível diante da análise do caso 

concreto. 

A regra da proporcionalidade, portanto, funciona como um verdadeiro roteiro 

para o intérprete que, diante de uma colisão entre princípios, deverá seguir três filtros de 

compatibilidade para que uma dada medida seja considerada consentânea à regra da 

proporcionalidade: a medida terá de ser adequada, necessária e proporcional em sentido 

estrito. 

 

 

9.3.2.1 ADEQUAÇÃO 

 

O primeiro critério indicado para a verificação da proporcionalidade é a 

adequação, residindo aqui um importante nexo entre a medida adotada e a finalidade que 

se pretende alcançar. Adequada, portanto, será a medida que, avaliada de modo isolado, 

seja potencialmente capaz de alcançar o fim pelo qual foi instituída. 

Aqui, até mesmo por uma questão de coerência com os critérios de 

identificação das normas tributárias extrafiscais apresentados em passagem anterior
612

, não 

é relevante que a medida, empiricamente, realize o fim pela qual foi instituída, mas apenas 

que seja capaz de realizá-lo (avaliação que deve ser feita de acordo com as condições da 

data da edição da norma). Todas as críticas lançadas anteriormente no que se refere à 
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 Sobre a questão, cf. a seção 5.4.2.1. 
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 Cf. seção 2.7. 
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identificação empírica das normas tributárias extrafiscais aplicam-se também ao 

afastamento de uma visão empirista do critério da adequação.  

Sob um viés jurídico, o que importa para o cumprimento do critério da 

adequação é como, do próprio nome se infere que a medida seja adequada, e não que ela 

seja socialmente eficaz
613

.  

As normas tributárias extrafiscais, portanto, terão de ser consideradas 

adequadas sempre que, em uma avaliação isolada destas, esteja o intérprete habilitado a 

argumentar que estas são capazes de, em tese, alcançar os fins pretendidos
614

.  

É importante perceber que neste momento não há nenhuma avaliação 

comparativa da medida com outra que poderia ter sido adotada. A avaliação quanto à 

adequação é feita de modo isolado, servindo como instrumento de verificação da existência 

de nexo entre os meios escolhidos e os fins pretendidos. 

Esse primeiro filtro da regra da proporcionalidade pode se apresentar como um 

importante controle da utilização de normas tributárias extrafiscais. Medidas tributárias 

adotadas com finalidades extrafiscais que não tenham o condão de potencialmente alcançar 

os fins para os quais foram propostas não passam neste primeiro teste de compatibilidade, 

quando podem ser consideradas inconstitucionais. 

 

 

9.3.2.2 NECESSIDADE 

 

Superada a questão da adequação, e apenas neste caso, o intérprete pode passar 

por um segundo filtro de compatibilidade da medida. Trata-se de verificar a necessidade 

desta em comparação com outras medidas (também consideradas adequadas) que poderiam 

ter sido eleitas para fins de promoção da mesma finalidade pretendida. 

A ideia aqui, portanto, gira em torno de um raciocínio comparativo. Como a 

medida, apesar de adequada à consecução dos fins almejados, gera algum tipo de restrição 
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 Neste ponto, com inteira razão, comenta Virgílio Afonso da Silva: “a exigência de realização completa 

do fim perseguido é contraproducente, já que dificilmente é possível saber com certeza, de antemão, se uma 

medida realizará, de fato, o objetivo a que se propõe. Muitas vezes o legislador é obrigado a agir em 

situações de incertezas empíricas, é obrigado a fazer previsões que não sabe se serão realizadas ou, por fim, 

esbarra nos limites da cognição. Nesses casos, qualquer exigência de plena realização de algo seria uma 

exigência impossível de ser cumprida” (SILVA, Virgílio Afonso. Direitos fundamentais, cit., p. 170). 
614

 Esse também parece ser o posicionamento de Humberto Ávila quando, depois de explicitar o que chama 

de uma das dimensões da adequação, assevera que quando o Poder Público está atuando para uma 

generalidade de casos, “a medida será adequada se o fim for possivelmente realizado com a sua adoção”. 

(ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, cit., p. 169-170).   
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a um direito fundamental previsto por um princípio jurídico que, por sua vez, deve ser 

atendido em sua máxima medida, passa-se, em um juízo abstrato, a comparar a medida 

eleita com outras também postas à disposição do legislador, verificando qual delas teria o 

condão de gerar menos restrições a direitos previstos pelo ordenamento. 

Apresentada outra medida capaz de gerar menos restrições aos direitos 

fundamentais previstos por princípios jurídicos do que aquela posta ao crivo do intérprete, 

caberá a este enunciá-la como desnecessária, desde que mantenha o mesmo nível de 

adequação da medida anterior. Aqui, há uma clara rejeição do critério da eficiência da 

medida para fins de comparação, como chega a defender parte da doutrina que se dedica ao 

tema
615

. O determinante aqui não é uma avaliação por parte do intérprete e, por isso, do 

Judiciário, quanto à eficiência da medida adotada pelo poder público (Executivo ou 

Legislativo). Essa é uma avaliação política e deve continuar a ser discutida no campo que 

lhe é próprio: no parlamento ou, de acordo com as atribuições constitucionais, nos 

gabinetes dos chefes do Executivo. 

A avaliação da necessidade deve ser feita do ponto de vista jurídico, de modo a 

comparar e escolher, entre todas as medidas consideradas igualmente adequadas, aquela 

que gera menos restrições a direitos fundamentais. No caso específico das normas 

tributárias extrafiscais, necessária será a medida que, sendo adequada, provoca menos 

restrições ao princípio da igualdade, tomando no sentido de aplicação dos critérios gerais 

de discriminação.  

 

 

9.3.3.3 PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO 

 

Ultrapassado o segundo filtro, passa-se para a chamada proporcionalidade em 

sentido estrito, quando caberá um exame da dimensão de peso, numa tentativa de 

compatibilização dos interesses colidentes. 

Só faz sentido se falar em ponderação de valores em vista de uma alta carga de 

fundamentação, não havendo juridicidade em se eleger uma dada relação de precedência 

de um princípio em um caso concreto ante o simples argumento de que a outra 

interpretação ofende a regra da proporcionalidade.  

Neste caso, é imprescindível que o intérprete demonstre analiticamente a 

fundamentação das medidas pelos três filtros acima indicados, evidenciando a 
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fundamentação jurídica pela qual um princípio deverá prevalecer sobre o outro. Caso 

contrário, estará aberta a porta para o arbítrio, funcionando a regra da proporcionalidade 

como um instrumento de validação da interpretação que a autoridade do momento 

entender, sem base jurídica, como a mais relevante. 

A possibilidade de controle das normas tributárias extrafiscais pela regra da 

proporcionalidade não pode conduzir, portanto, a um discurso retórico e subjetivo baseado 

em uma falsa ponderação de princípios. 

Este estágio de análise da proporcionalidade impõe que o intérprete verifique 

se os princípios que serviram de fundamento para a edição da norma tributária extrafiscal, 

no caso concreto, ostentam ou não peso maior do que o princípio da igualdade ou outro 

princípio que, eventualmente tenha sido afetado como, por exemplo, o princípio da livre 

iniciativa. 

Um exemplo pode ajudar no correto entendimento da questão. Para tanto, 

tome-se uma hipotética norma tributária extrafiscal editada pela União no sentido de 

exonerar do IR todas as empresas situadas nas regiões Norte e Nordeste do país. A 

justificativa, para tanto, estaria na utilização das normas tributárias como instrumento de 

redução das desigualdades regionais. Diante do quadro apresentado, caso adotada a ideia 

de controle das medidas extrafiscais frente ao princípio da igualdade apenas com base na 

interdição de arbitrariedade, nenhuma censura poderia ser feita. O critério de discriminação 

não seria arbitrário, até mesmo porque previsto literalmente pela Constituição Federal. 

Esse não parece ser o caminho correto de controlabilidade da norma. 

Deve entrar em cena a proporcionalidade, quando tem de ser avaliada se a 

medida é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. No exemplo, a norma 

guardaria compatibilidade com o filtro de adequação, tendo em vista que é potencialmente 

hábil à promover o fim pretendido. Depois, seria também considerada necessária, ante a 

inexistência de apresentação de outro meio, também adequado, que se mostrasse 

manifestamente menos restritivo do que a norma de exoneração. Por fim, restaria o filtro 

da proporcionalidade em sentido estrito. Neste momento, será legítimo ao Poder Judiciário 

ponderar os efeitos positivos e negativos da medida adotada. Se, de um lado, a medida 

promove o fim de reduzir as desigualdades regionais, por outro, gera um tratamento 

diferenciado drástico (em vista da exoneração total das empresas), o que pode produzir, 

dentro do mercado nacional, danos ao princípio da livre concorrência. 

Caberia, no exemplo, uma avaliação do nível de intensidade das restrições ao 

princípio da livre concorrência levadas à cabo pela norma extrafiscal, contrapondo-as ao 
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fim almejado que, nos termos do que prescreve o art. 3º, III, da CF, é objetivo fundamental 

da República.  

O exemplo demonstra que a aplicação da proporcionalidade não conduz à 

conclusões absolutas sobre a prevalência de um ou outro princípio, questão que só pode ser 

decidida no caso concreto. Na situação hipotética apresentada, caso houvesse a 

comprovação de que a medida provoca restrição intensa à livre concorrência, sua 

constitucionalidade poderia ser afastada em vista da regra da proporcionalidade. 

A possibilidade de controle das normas tributárias extrafiscais pela regra da 

proporcionalidade impede assim que estas sejam simplesmente tomadas como 

“discricionárias” pelos Tribunais. Estas são medidas normativas que (i) devem estar 

amparadas em um fim constitucionalmente previsto; (ii) devem se apresentar como meio 

legítimo e adequado à promoção do fim; (iii) devem ser necessárias no sentido de não 

existir nenhum outro fim que manifestamente possa ser apresentado como igualmente 

adequado e menos restritivo à direitos fundamentais dos contribuintes; e (iv) dentro de um 

juízo de proporcionalidade em sentido estrito, os fins pretendidos devem justificar as 

restrições a direitos fundamentais, quando, naturalmente, é contraposto o princípio da 

igualdade. 

Caso qualquer norma tributária extrafiscal não se enquadre nestas exigências, 

legitimado estará o Poder Judiciário a declarar a sua inconstitucionalidade, exercendo, 

então, seu papel de controle das normas (no que, por certo, incluem-se as extrafiscais) ante 

a Constituição da República.   

 

 

9.3.3 SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA 
 

 

O subtítulo desta seção poderia ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. 

Realizado um esforço considerável para demonstrar as possibilidades de controlabilidade 

pelo Poder Judiciário das normas tributárias extrafiscais, notadamente quanto aos 

princípios da igualdade e da segurança jurídica, é chegado o momento de estabelecer 

limites à atividade judicante. 

Entra em cena mais uma vez o princípio da tripartição dos poderes, 

notadamente no que se refere à impossibilidade de o Poder Judiciário ocupar o papel de 
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formulador de políticas públicas, sobretudo no que se refere à formulação da política 

tributária. 

Formulada a política tributária por meio da edição de normas tributárias 

extrafiscais, caberá ao intérprete verificar a compatibilidade destas em atenção aos ditames 

constitucionais, seguindo, por exemplo, a proposta de protocolo decisório formulada linhas 

acima. Apurada a compatibilidade da medida com as regras e os princípios constitucionais 

tributários, bem como com os demais princípios constitucionais utilizados como 

parâmetros de justificação da medida (princípios da ordem econômica e social, por 

exemplo), esgotada estará a possibilidade de análise por parte do Poder Judiciário. 

Como ficou claro, a Constituição Federal no que se refere à construção de sua 

ordem econômica e social alberga valores muitas vezes conflitantes, permitindo a 

implantação de planos de governo baseados em ideologias políticas e econômicas 

absolutamente contraditórias. 

Se assim a questão se apresenta, não cabe ao juiz, sem base normativa, 

substituir o formulador de políticas públicas, realizando um juízo subjetivo e pessoal de 

qual deveria ser a melhor medida a ser tomada naquela situação. 

Mesmo que se estabeleça como parâmetro da decisão judicial o critério de 

eficiência, ainda assim a decisão não poderia ser tomada. Como explica MARIA PAULA 

BERTAN
616

, “a busca da eficiência é um mecanismo autorreferenciado, pois só é capaz de 

determinar eficiência a partir de algum parâmetro de eficiência original, decorrente de 

determinada alocação primitiva de recursos ou direitos”.  

Posta a questão nestes termos, cabe ao Poder Judiciário empreender juízos em 

vista de fundamentações normativas, e não com base em juízos econômicos de eficiência 

da medida extrafiscal. Sendo adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, bem 

como atrelada à realização de um fim constitucionalmente previsto, constitucional será a 

norma tributária extrafiscal, ainda que não seja compatível com um específico ideal de 

eficiência subjetivamente considerado.  
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 BERTRAN, Maria Paula. Análise econômica como critério orientador de decisão judicial: aplicações e 

limites. Estudo a partir do caso de revisão dos contratos de arrendamento mercantil com paridade cambial. 

São Paulo (Dissertação de Mestrado), USP, 2006, p. 17. 
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QUINTA PARTE – CONCLUSÕES 
 

 

Esta tese gira em torno da ideia de que as finalidades das normas tributárias são 

relevantes para fins de correta interpretação do direito posto.  

Para tanto, partiu-se da demonstração de que a Constituição Federal, 

claramente, indica que as normas tributárias podem estar direcionadas à consecução de 

finalidades arrecadatórias via distribuição igualitária de encargos ou voltadas a outras 

finalidades, também tomadas como relevantes pelo ordenamento jurídico. 

O reconhecimento dessas finalidades, ao contrário do que pode parecer em um 

primeiro momento, não flexibiliza ou desestabiliza a conformação dos direitos e garantias 

do contribuinte, mas os potencializa. 

Ao renegar o elemento função, a ciência se furta a emitir juízos sérios e 

seguros sobre inegáveis papéis exercíveis pela norma tributária, deixando a questão sem 

fundamentação científica. Tomada a ciência do direito em sentido estrito como uma 

tecnologia que contribui para a decidibilidade de conflitos normativos, os danos causados 

pelo vácuo de discussão são enormes. 

A ciência do direito tributário no Brasil, notadamente em vista de uma 

necessária reação a sincretismos financistas, foi tradicionalmente desenvolvida por meio de 

uma análise estrutural do direito. As perguntas eram direcionadas no sentido de obter 

respostas acerca do que é o tributo, e não sobre para que serve o tributo. Passados alguns 

anos desta reação, é possível hoje admitir que este caminho teórico só foi possível em 

virtude de uma estratégia metodológica sagaz: a prorrogação da análise funcional das 

normas tributárias no âmbito das ciências do direito econômico e do direito financeiro. 

Essa estratégia, útil no passado, não pode ser mantida em face do atual texto da 

Constituição Federal. Exige-se uma análise das funções das normas jurídicas e, por isso, 

das funções das normas tributárias. Centra-se nas finalidades, sem deixar de lado a 

estrutura. Eis aí o grande desafio: verificar como as estruturas normativas tributárias se 

comportam (ou devem se comportar) quando modalizadas na função de estimular ou 

desestimular comportamentos humanos deslocados da atividade de levar dinheiro aos 

cofres públicos, sem que, para tanto, seja realizada interpretação que desnatura a estrutura 

das normas tributárias em vista de suas funções. 
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A partir, portanto, do reconhecimento de funções diferentes que podem vir a 

ser exercidas pelas normas tributárias, estabelecem-se, a partir do texto constitucional, 

pontos de controle mais adequados.  

Os pontos de controle, tomados nesta tese como limites, são dados, com 

algumas atenuações, pelo próprio regime jurídico tributário. O emprego da normas 

tributárias passa, então, por filtros sucessivos como (i) os limites previstos pela própria 

ordem constitucional econômica; (ii) as limitações constitucionais ao poder de tributar; (iii) 

o conceito constitucional de tributo; e (iv) os limites ínsitos de cada uma das espécies 

tributárias. Todas essas questões são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, sem 

que se possa falar, neste sentido, em adoção de ato discricionário pelo Poder Executivo ou 

pelo Poder Legislativo. Havendo, todavia, análise destes limites e aprovação ao teste de 

compatibilidade, não poderá o Poder Judiciário intervir nos comandos da vida econômica 

do país, função que não lhe cabe por determinação constitucional. 

Inserida num contexto dogmático, esta tese tentou descrever 

interpretativamente modelos para a identificação das normas tributárias extrafiscais, 

avaliando suas fundamentações constitucionais, seus limites e a forma de controle daquelas 

pelo Poder Judiciário. Ao final do discurso é possível enunciar as seguintes conclusões, 

que devem ser entendidas como uma tentativa de contribuir para a tomada de decisão 

acerca dos conflitos normativos surgidos da utilização de normas tributárias extrafiscais: 

1. A partir do reconhecimento das novas funções do Estado, inclusive via 

previsão pela Constituição Federal de fins a serem alcançados, as normas tributárias têm de 

ser analisadas sob um enfoque funcional.  

2. As funções das normas tributárias devem ser postas em destaque para que 

se realize uma correta interpretação do direito posto, notadamente quanto às limitações 

constitucionais ao poder de tributar, aplicadas de modo diferenciado em  face das 

diferentes funções que venham a ser exercidas pelas normas tributárias. 

3. Para o correto entendimento da questão, o primeiro passo é a 

identificação das normas tributárias. Esta não pode ser empreendida mediante critérios 

desvinculados da finalidade normativa. Critérios baseados na intenção subjetiva do 

legislador, na comparação da tributação incidente entre situações equivalentes, no respeito 

à capacidade contributiva, na afetação ou não dos recursos arrecadados e nos efeitos 

concretamente identificados das normas jurídicas se mostram insuficientes, impondo a 

realização da identificação destas normas por meio de um processo de interpretação da 

finalidade normativa. 
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4. Os efeitos, caso demonstráveis e passíveis de ser vinculados às normas 

tributárias, podem ser utilizados como indícios pelo intérprete, mas não como critério 

relevante de identificação das normas tributárias extrafiscais. 

5. A identificação das normas tributárias extrafiscais, portanto, parte da 

constatação de um tratamento discriminatório (não vinculado a critérios gerais de 

discriminação prescritos pela Constituição Federal, como capacidade contributiva nos 

impostos; equivalência nas taxas e contribuições de melhoria; e repartição de encargos em 

vista de finalidades nas contribuições) e da presença, identificada interpretativamente, de 

uma finalidade a ser alcançada pela norma tributária, diversa da simples distribuição 

igualitária de encargos. 

6. Os fundamentos para o emprego de normas tributárias extrafiscais devem 

ser buscados nos fins e objetivos prescritos pela Constituição Federal. Fins não 

homologados pela sistema constitucional não podem servir de justificativa para a 

instituição de normas tributárias extrafiscais.   

7. Caso manejadas as normas tributárias como instrumento de indução 

comportamental no âmbito da ordem econômica, i.e., no sentido de serem normas voltadas 

a finalidades extrafiscais, estas terão de se sujeitar ao regime próprio estabelecido pela 

Constituição Federal quanto à intervenção do Estado no domínio econômico. 

8. Reconhece-se, assim, que a Constituição Federal prevê a possibilidade de 

manejo de normas tributárias extrafiscais no bojo de um intervencionismo programado. 

Isso quer dizer que as normas tributárias, como instrumentos de intervenção, não podem 

menoscabar a livre-iniciativa dos contribuintes.  

9. Ainda que não se possa falar no reconhecimento constitucional de uma 

neutralidade econômica, é possível requalificar o termo, definindo-o como uma regra 

jurídica que impede o manejo de normas tributárias extrafiscais sem fundamento em 

finalidades constitucionalmente homologadas, de modo que, fora da função extrafiscal, as 

normas tributárias têm de tratar os contribuintes de modo igualitário, no sentido de atenção 

aos critérios gerais de discriminação previstos pelo próprio texto constitucional. 

10. As limitações constitucionais ao poder de tributar funcionam como 

importante filtro de regularidade das normas tributárias extrafiscais. Em sendo normas 

tributárias, estas se sujeitam, como quaisquer outras, ao regime jurídico próprio tributário. 

11. Em assim sendo, de modo geral, as limitações constitucionais ao poder 

de tributar prescritas por regras não sofrem flexibilização alguma diante do emprego de 

normas tributárias extrafiscais, a não ser quando estas ou outras regras criam cláusulas de 
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exceção. Trata-se de normas que, em vista de um modelo de classificação baseado no 

modo final de aplicação, encerram consequências definitivas. 

12. Assim, a regra da legalidade deve ser integralmente aplicada às normas 

tributárias extrafiscais, mormente no que se refere aos seus desdobramentos em matéria 

tributária: legalidade estrita e tipicidade. A Constituição não tolera em matéria tributária o 

emprego de tipos e conceitos indeterminados ou cláusulas gerais, não residindo na função 

extrafiscal fundamento de desestabilização desta conclusão. 

13. As chamadas exceções à regra da legalidade previstas pela Constituição 

Federal não podem ser ampliadas com base em razões suportadas pela função extrafiscal 

dos tributos. Além dos chamados impostos regulatórios, nenhum outro tributo pode se 

sujeitar à permissão de alterabilidade de alíquotas por ato do Poder Executivo. 

14. A alterabilidade das alíquotas dos impostos regulatórios por ato do Poder 

Executivo só pode ser empreendida nos limites e condições estabelecidos em lei; esta, no 

entanto, não pode indicar tais critérios livremente. As condições a que faz referência a 

Constituição Federal devem, necessariamente, referir-se ao emprego de finalidades 

extrafiscais. Por isso, estes impostos até podem ser manejados com fins meramente fiscais, 

mas, neste caso, deverão ter suas alíquotas fixadas em lei. 

15. A regra da irretroatividade impede que fatos geradores já realizados 

sejam alcançados por uma tributação instituída por lei editada em data posterior. No campo 

da edição das normas tributárias extrafiscais, a premissa se mantém, adicionando-se, ainda, 

a ideia de que as normas tributárias extrafiscais precisam ser adequadas. Essa 

característica amplia o âmbito de proteção do contribuinte, que não deve se submeter a um 

tratamento diferenciado (próprio das normas tributárias extrafiscais) se a indução 

pretendida não pode ser realizada. 

16. A regra da anterioridade não pode sofrer mitigações com relação às 

normas tributárias extrafiscais, salvo as exceções já previstas originalmente pelo texto 

constitucional. Por ter sido prevista mediante emenda constitucional, a chamada 

anterioridade nonagesimal pode ser alterada, com a inclusão de novas exceções. 

17. A proibição constitucional à utilização de tributo com efeito de confisco  

aplica-se perfeitamente às normas tributárias extrafiscais, não havendo que se falar em 

flexibilizações de qualquer ordem. 

18. No que se refere ao princípio da igualdade, este só pode ser aplicado a 

partir do reconhecimento dos fins das normas tributárias. Quando modalizados para o 
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alcance de finalidades fiscais, os critérios de discriminação já são sugeridos pela própria 

Constituição de modo explícito, sobrando pouco espaço para o intérprete. 

19. Quando se trata de sua aplicação às normas tributárias extrafiscais, o 

critério dependerá dos fins a serem alcançados, devendo guardar relação com estes. 

20. A competência reguladora conforma a competência tributária no que se 

refere à edição de normas tributárias extrafiscais. Os efeitos oblíquos das normas 

tributárias fiscais não podem ser proibidos pela ausência de competência reguladora. 

21. O conceito constitucional de tributo apresenta-se como um dos limites ao 

emprego de normas tributárias extrafiscais, que não pode descaracterizar o tributo em suas 

notas essenciais. 

22. Cada uma das espécies tributárias possui limites ínsitos à edição de 

normas tributárias extrafiscais. Enquanto os impostos e as contribuições têm perfil 

constitucional próprio para a intervenção do Estado sobre o domínio econômico, as taxas, 

as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios possuem largos limites à sua 

utilização. 

23. É possível a controlabilidade das normas tributárias pelo Poder 

Judiciário. Para tanto, o julgador poderá verificar se a norma tributária se enquadra em 

cada um dos limites traçados anteriormente. Constatado algum descompasso, o julgador 

poderá declarar a inconstitucionalidade da medida. 

24. Como instrumento de controlabilidade das normas tributárias 

extrafiscais, sobressai a regra da proporcionalidade, impondo que estas, além de amparadas 

em finalidade constitucionalmente prevista, sejam (i) adequadas, no sentido de terem 

potencial para a promoção do fim para o qual foram instituídas; (ii) necessárias, no sentido 

de não existir nenhum outro fim que manifestamente possa ser apresentado como 

igualmente adequado e menos restritivo à direitos fundamentais dos contribuintes; e (iii) 

proporcionais em sentido estrito, quando os princípios constitucionais que serviram de 

fundamento para a sua instituição serão contrapostos a outros princípios jurídicos, 

elegendo-se, de acordo com o caso concreto, aquele que deve ostentar maior peso.  

25. Ultrapassados os limites normativos, não cabe ao Poder Judiciário tomar 

a posição dos formuladores de políticas públicas, papel que, em um regime democrático de 

direito pautado na tripartição dos poderes, deve continuar reservado ao chefe do Executivo 

e ao parlamento.  
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