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RESUMO 

  

Nesta obra, discorre-se sobre os princípios jurídicos, deduzidos do valor justiça, 

importantes à conformação de um sistema tributário, cujos efeitos econômicos mostrem-se 

constitucionais em face dos objetivos da Constituição Econômica, dentre os quais se 

incluem a justiça social e a justiça fiscal. 

A história constitucional republicana brasileira condicionou o surgimento da 

“técnica da minudência”, de modo que se impõe superá-la para reconhecer legítimas 

limitações ao poder de tributar, implícitas ou explícitas, fora dos capítulos especificamente 

dedicados à matéria tributária, reconhecendo-se, assim, a unidade inerente ao ordenamento 

jurídico. 

O autor conclui que há diversas limitações constitucionais ao exercício de 

competências tributárias, comprometidas com o valor justiça, determinadas por princípios 

da Constituição Econômica e por princípios decorrentes da justiça fiscal, implícitos ou 

explícitos, que determinam os contornos de um sistema tributário ideal, não do ponto de 

vista da Ciência das Finanças, mas da ordem constitucional vigente, a ser instituído e 

tutelado pelos formuladores da política tributária que, por isso, não devem buscar objetivos 

meramente orçamentários, condicionantes de uma desordenada atividade de instituição de 

tributos, mas o desiderato de instituir um verdadeiro sistema tributário comprometido com 

objetivos determinados por valores constitucionalmente albergados. 

             

Palavras-chave: Justiça Fiscal, Justiça Social, Sistema Tributário, Constituição 

Econômica, Efeitos Econômicos da Tributação, Constitucionalidade dos efeitos 

econômicos da tributação, Princípios Tributários, Princípios da Constituição Econômica. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 This essay addresses juridical principles, deducted from justice value, important to 

the conformation of a tributary system which economical effects should prove to be 

constitutional when compared to the objectives of the Economical Constitution, such as 

social and fiscal justice. 

 The Brazilian republican constitutional history conditioned the appearance of the 

“detail technique”, which imposes the need to surpass it in order to acknowledge legitimate 

limitations to the power of laying tributes, implicit or explicit, outside the chapter 

specifically dedicated to tax matter, thus recognizing the intrinsic unity of the legal system. 

 The author concludes that there are several constitutional limitations to the exercise 

of tax competence, committed to the justice value, determined by principles of the 

Economic Constitution and by principles resulting from fiscal justice, implicit or explicit, 

that determine the boundaries of an ideal tax system, not from the perspective of Public 

Economics, but from the ruling constitutional order, which is to be established and 

protected by the formulators of tax politics that, therefore, shouldn’t aim merely at budget 

goals, condition to a chaotic activity of tax imposition, but the desire to found a true tax 

system committed to goals determined by constitutionally sheltered values. 

 

 Key words: Fiscal Justice, Social Justice, Tax system, Economic Constitution, 

Taxing Economical Effects, Constitutionality of Taxing Economical Effects, Tax 

Principles, Economic Constitution Principles. 
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INTRODUÇÃO 

 

I. Delimitação do objeto e justificativas 

 

Em finanças públicas não há, necessariamente, coincidência de resultados 

decorrentes dos meios utilizados para se atingir objetivos diversos. Por isso, pressões de 

ordem macroeconômica tendentes à estabilização, definida pelo binômio controle do 

processo inflacionário e desenvolvimento econômico1, implicam na necessidade de 

incremento na arrecadação que, como demonstra a recente experiência brasileira, não 

ocorre sem agravamento da injustiça fiscal2. 

Os formuladores da política tributária enfrentam relevante dificuldade em relação à 

escolha dos objetivos perseguidos, vez que, em regra, não são complementares e 

convergentes, mas excludentes entre si. Impõem-se verdadeiros dilemas (trade-offs), uma 

vez que a busca por justiça fiscal alinhada aos objetivos da Constituição Econômica, em 

geral, sacrifica a capacidade de arrecadação do sistema tributário.3 

Nessa perspectiva, faz-se mister realçar que será objetivo do presente trabalho 

demonstrar que é insuficiente a abordagem dos princípios constitucionais tributários, 

notadamente aqueles decorrentes da justiça fiscal, sem referência à necessária interpretação 

teleológica do sistema tributário com o substrato da Constituição Econômica. A 

insuficiência da abordagem isolada dos princípios constitucionais tributários, 

desvinculados de um comprometimento efetivo com a justiça fiscal e com os objetivos da 

Constituição Econômica (justiça social), decorre, justamente, do caráter dirigente das 

Constituições Econômicas inseridas nos paradigmas posteriores ao Estado Social.  

A análise dos sistemas tributários, apartada da observação das finalidades da 

Constituição Econômica, própria de uma visão condicionada pelo paradigma constitucional 

                                                             

1 Cf. F. FERRARI FILHO, Da tríade mobilidade de capital, flexibilidade cambial e metas de inflação à 
proposição de uma agenda econômica alternativa: uma estratégia de desenvolvimento para a economia 
brasileira à luz da teoria pós-keynesiana in Opções de política econômica para o Brasil, 1. ed., Rio de 
Janeiro, Fundação Konrad Adenauer, 2003, p. 113-140. 
2  Cf. M. R. PALMEIRA, Direito Tributário versus Mercado: o liberalismo na reforma do estado 
brasileiro nos anos 90, Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p. 176. 
3  Cf. F. GIAMBIAGI e A. ALÉM, Finanças Públicas – Teoria e Prática no Brasil, 3. ed., São Paulo, 
Campus, 2007, p. 30. 
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liberal, já não encontra lugar nos paradigmas de Estado Social de Direito e dos Estados 

Democráticos de Direito do pós-positivismo. 

A esse respeito, R. LOBO TORRES
4 entende que um sistema tributário próximo ao 

ideal não se faz sem a pesquisa multidisciplinar definidora de objetivos que não poderão 

ser concebidos, aprioristicamente, pela teoria das finanças públicas, mas decorrerá da 

pesquisa de valores e princípios jurídicos. Por essa razão, entende-se ser referência segura 

a Constituição Econômica, instituidora de diretrizes a todo ato estatal que, de alguma 

forma, influencie a economia.  

O grande desafio dos formuladores da política tributária passa a ser a mudança da 

qualidade dos tributos e sua adequação constitucional em face da coalescência 

principiológica decorrente do valor justiça, expressos em princípios de justiça fiscal e nos 

princípios da Constituição Econômica.  

Objetivo que, deve ser ressalvada a necessária advertência, não se confunde com 

investigações, no campo das finanças públicas, acerca de um sistema tributário ideal. Não 

se trata de buscar nas finanças públicas respostas pré-jurídicas que determinem a 

formulação da política tributária, conforme estudo de R. QUIROGA MOSQUERA
5.  

Isso porque, de outra maneira, torna-se impossível extrair do Texto Constitucional 

respostas adequadas à verificação da adequação das escolhas operadas pelos formuladores 

da política tributária diante dos dilemas entre os diferentes objetivos que possam vir a 

perseguir. 

Os sistemas tributários são realidades conectadas não só ao objetivo de prover aos 

cofres públicos recursos para as finalidades estatais, mas instrumentos poderosos para 

influenciar a busca por objetivos determinados pela política econômica 

constitucionalizada, por isso se volta o presente trabalho à Constituição Econômica 

brasileira, investigando suas influências no modo de ser do sistema tributário.   

R. LOBO TORRES
6 afirma uma essencial justificativa ao presente trabalho quando dá 

especial relevo às relações entre a Constituição Econômica e a Constituição Tributária, à 

                                                             

4  A Reforma Tributária da Emenda Constitucional n° 42/2003 in Reforma Tributária (Emendas 
Constitucionais n° 41 e n° 42, de 2003 e n° 44, de 2004), Belo Horizonte, Fórum, 2004, p. 225. 
5  Tributação e Política Fiscal in Segurança Jurídica na Tributação e Estado de Direito, São Paulo, 
Noeses, 2005, p. 557. 
6  Sistemas Constitucionais Tributários, Rio de Janeiro, Forense, 1986, p. 630. 



16 

 

medida que estão em equilíbrio e relacionam-se em virtude do essencial contato entre os 

fenômenos econômico e tributário. 

Em que pesem as referências às finanças públicas, demonstrar-se-á que tais 

objetivos do sistema tributário enquadram-se nos objetivos de política econômica 

constitucionalizada, sendo mister verificar a consonância da política tributária a tais 

finalidades, em especial à necessidade de construir um sistema tributário pautado por 

justiça social e justiça fiscal.  

Delimita-se, portanto, o presente estudo pela investigação dos princípios diretores 

do sistema tributário decorrentes do valor justiça7. O estudo da Constituição Econômica, 

enquadrando a maneira como seus princípios têm eficácia sobre a constitucionalidade do 

sistema tributário, atende o objetivo parcial de conhecer a ordem jurídica principiológica 

que se deduz do valor justiça social8. Do valor justiça fiscal, deduzem-se princípios 

essenciais à justa repartição da carga tributária. 

Com efeito, é importante a compreensão dos objetivos da política tributária, 

confrontando-os aos seus efeitos em relação ao sistema econômico. É necessário o controle 

de eficácia dos princípios da Constituição Econômica e da justiça fiscal, colocando-os a 

serviço da construção de um sistema tributário que favoreça o desenvolvimento nacional, 

confirmando a concepção segundo a qual é o direito econômico, antes de um ramo 

dogmático de estudo do Direito, um instrumento de interpretação teleológica apto a 

permitir às demais disciplinas jurídicas a consecução de objetivos econômicos; o que, por 

fim, evidencia o comprometimento econômico de todo o direito.9 

As finanças públicas e os fundamentos das ciências econômicas servem para que se 

enfrente o Direito Tributário sem distanciamento da realidade.10 Por isso que KLAUS TIPKE 

                                                             

7  Cf. G. W. MICHELS, Desenvolvimento e sistema tributário in Direito e Desenvolvimento: Análise 
da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento, São Paulo, Singular, 2005, p. 234.  
8  A esse respeito EROS GRAU (A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 
12. ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 47) afirma que a Constituição de 1988 exige uma ordem econômica 
do bem-estar, cujas políticas públicas não podem ignorar, sob pena de inconstitucionalidade. 
9  Cf. EROS ROBERTO GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 
12. ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 152-154.  
10  Cf. KLAUS TIPKE, Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, Madrid, Marcial Pons, 2002, 
p. 29. 
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afirma a virtude da cooperação interdisciplinar entre os ramos do conhecimento conexos ao 

Direito Tributário, a serviço de seu aperfeiçoamento.11 

 A abordagem apresentada é especialmente útil ao estudo do Direito Tributário e das 

Finanças Públicas em países em desenvolvimento, como o Brasil, cujo esforço fiscal pode 

levar à supervalorização da capacidade arrecadatória, considerando que estão envoltos em 

objetivos de manutenção de superávit fiscais e comprometidos com a estabilização 

monetária apta à criação de um ambiente econômico propício ao crescimento, prejudicando 

claramente qualquer objetivo de tornar o sistema tributário mais justo e comprometido com 

os princípios constitucionais que retiram seu núcleo de conteúdo do valor justiça. 

 Apesar da premência dos esforços fiscais tendentes à estabilização da economia, 

observa-se, no Brasil, a preocupação, ainda que retórica, dos formuladores da política 

tributária em estabelecer um sistema tributário que sirva aos objetivos da Constituição 

Econômica e à justiça fiscal, formalizando relações de trabalho, minorando a 

regressividade, reduzindo a evasão fiscal, permitindo condições estruturantes para uma 

maior igualdade regional e, precipuamente, promovendo a justiça social.12 

 

II.  Esquema do estudo 

 

Um capítulo propedêutico abordará a definição, exposição de características e 

distinções necessárias entre valores, princípios e regras jurídicas, inserindo-os na discussão 

acerca da nova hermenêutica constitucional, em que os métodos clássicos de interpretação 

não são suficientes, impondo-se o recurso ao elemento finalístico presente nos valores 

como paradigma à análise de constitucionalidade das normas pela consideração aos seus 

efeitos.  

Funcionará como justificação, contextualizada historicamente, da importância do 

presente trabalho. Faz-se o breve escorço histórico para definir o problema, identificando 

um caminho de mudanças necessárias ao sistema tributário brasileiro. A evolução desse 

sistema demonstra que inexiste uma política tributária concebida para execução em longo 
                                                             

11  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 75. 
12  Parecer do Dep. Virgílio Guimarães, proferido no bojo da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à proposta de emenda à Constituição n° 41-A, de 2003, do Poder Executivo, que “altera o Sistema 
Tributário Nacional e dá outras providências”. 
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prazo, visando a objetivos inferidos do Texto Constitucional, razão pela qual se indicam os 

caminhos para que o sistema tributário brasileiro seja concebido de modo a não negar a 

unidade e coerência do ordenamento jurídico. Incorporam-se, à análise do Direito 

Tributário, as considerações à justiça fiscal que deverá ser entendida como instrumental 

aos objetivos da Constituição Econômica. 

 A primeira parte exporá acerca do Direito Econômico, enquanto instrumento de 

interpretação teleológica13 apto a informar a conformação de um sistema tributário 

comprometido com objetivos da política econômica constitucionalizados. Expõe-se a 

matéria relativa à Constituição Econômica, visando a fixar seus fundamentos, objetivos e 

princípios diretores, estabelecendo o modo como cada objetivo e princípio influencia a 

formulação da política tributária. Cumprirá, ainda, a demonstração da importância da 

progressividade para realizar as finalidades da Constituição Econômica, notadamente a 

justiça social, tornada concreta pelos objetivos de erradicação da pobreza e redução das 

desigualdades sociais, investigando os desafios para se manter um nível geral de 

progressividade em sistemas tributários cuja tributação do consumo e a baixa renda per 

capita são prevalecentes. 

A segunda parte objetiva estabelecer as bases de compreensão do problema da 

distribuição dos ônus fiscais na sociedade com vistas ao financiamento dos serviços 

públicos, cuidando-se, ainda, de determinar o conteúdo da justiça fiscal pelo estudo dos 

princípios da igualdade, generalidade, universalidade e capacidade contributiva. 

Vencidas essas etapas, espera-se cumprir o objetivo principal de difundir a 

utilização da nova interpretação constitucional no Direito Tributário, o que pressupõe a 

consideração aos efeitos econômicos da imposição tributária, para conformar um sistema 

tributário que respeite a unidade e coerência do ordenamento jurídico, estando em 

conformidade à coalescência entre normas tributárias e normas da Constituição Econômica 

vocacionadas à implementação do valor justiça.  

 

 

 

                                                             

13  Cf. EROS GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São 
Paulo, Malheiros, 2007, p. 153. 
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CONSIDERAÇÕES PROPEDÊUTICAS 

 

I. Valores, princípios e regras 

 

R. LOBO TORRES ocupou-se de estudar as relações entre valores e princípios, 

objetivando, principalmente, demonstrar a vinculação entre os princípios jurídicos e os 

valores.14 Essa forma de abordagem do fenômeno jurídico também pode ser vista na obra 

de K. LARENZ
15, para quem a aplicação do direito é muito mais baseada na coordenação 

axiológica que em esquemas lógicos de subsunção. Especificamente quanto ao Direito 

Tributário têm-se a doutrina de KLAUS TIPKE
16

 que o classifica como ramo jurídico 

orientado por valores. Quanto à Constituição Econômica, W. P. ALBINO DE SOUZA
17 ensina 

que os valores indicam os objetivos e fundamentos harmonizados e incorporados na 

ideologia constitucionalmente adotada.  

 Essa intensificação da relação entre ética e direito tem sido designada como 

“virada kantiana” e servido à superação do positivismo jurídico. A ordem jurídica passa a 

encontrar fundamentação moral em valores.18 Assim, é a partir da virada kantiana que se 

retoma a importância do estudo da justiça enquanto um valor que condiciona o conteúdo 

jurídico de determinados princípios constitucionais.  

 Alguns autores identificam a “virada kantiana” pelo termo pós-positivismo, que 

designa um ideário caracterizado pela atribuição de importância aos valores e demarcação 

da distinção entre princípios e regras.19 

 O pós-positivismo leva à constatação de que as normas jurídicas não carregam uma 

única possibilidade semântica, mas diversas, das quais a interpretação jurídica deverá, 

considerando os fins incrustados na norma jurídica, dedutíveis dos valores que jurisdiciza, 

                                                             

14  Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, V. II, São Paulo, Renovar, 2005, p.193 
a 199. 
15  Metodologia da Ciência do Direito, 3. ed., Lisboa, Calouste Gulbekian, 1997, p. 312. 
16  Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva, São Paulo, Malheiros, 2002, p. 15. 
17  Teoria da Constituição Econômica, Belo Horizonte, Del Rey, 2002, p. 268-283. 
18  Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, V. II, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 
4, 5 e 41. 
19 Cf. L. R. BARROSO e A. P. DE BARCELLOS, O começo da história: a nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro in Crise e desafios da Constituição, Belo 
Horizonte, Del Rey, 2004, p. 475-476. 
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encontrar o sentido que adequadamente produza os efeitos constitucionalmente 

pretendidos.20 

 Assim, a nova interpretação constitucional não pode prescindir dos métodos 

clássicos de interpretação: gramatical, histórico, sistemático e teleológico, mas a eles não 

pode se limitar. O caráter principiológico e axiológico de determinadas normas 

constitucionais implica em múltiplas significações, exigindo-se do intérprete consideração 

à realidade subjacente, avaliação dessa realidade em função de fundamentos axiológicos 

vertidos em linguagem constitucional pelos princípios e, por último, consideração dos 

efeitos da incidência normativa nessa realidade em função dos objetivos que o Constituinte 

pretende programar. Com efeito, o impacto dos processos interpretativos sobre a realidade 

não pode ser desconsiderado, faz-se necessário sempre buscar as respostas sobre em que 

medida as interpretações jurídicas realizam os mandamentos constitucionais.21 

 Aos objetivos do presente trabalho, impõem-se breves considerações às definições 

de valores jurídicos, princípios e suas mútuas distinções, visando a estabelecer a existência 

de normas-objetivos referidas a valores que determinam os fins que a ordem constitucional 

deverá realizar. 

 Sobre os valores ocupou-se a doutrina da Filosofia do Direito a fim de traçar-lhes 

características para a construção de uma definição e caracterização.  MIGUEL REALE
22 

preleciona que existem três elementos onde quer que se encontre experiência jurídica: 

Direito como valor do justo; Direito como norma ordenadora da conduta e Direito como 

fato social e histórico. 

 Para MIGUEL REALE, um valor é fundamento de legitimação das ordens jurídicas, 

justificando-as, enquanto sejam reconhecidos pela sociedade como merecedores de 

tutela.23 Uma vez constitucionalizados, impõem ao direito o elemento finalístico. O que é 

essencial à nova interpretação constitucional, implicando a evolução da hermenêutica 

jurídica para absorver novas demandas, sobretudo a de considerar os efeitos da 

interpretação sobre o mundo fático e sua consonância ao elemento finalístico referenciado 

                                                             

20 Cf. L. R. BARROSO e A. P. DE BARCELLOS, O começo da história: a nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro in Crise e desafios da Constituição, Belo 
Horizonte, Del Rey, 2004p. 472. 
21 Idem, p. 472-474. 
22 Teoria Tridimensional do Direito, 4. ed., São Paulo, Saraiva, 1986.  
23  Filosofia do Direito, 15. ed, São Paulo, Saraiva, 1993, p. 594. 
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em valores que se incorpora na norma jurídica por sua inserção em determinado sistema 

jurídico. 

 As normas jurídicas (princípios ou regras) devem realizar ou contribuir para a 

realização de um valor ou impedir a ocorrência de um desvalor. 24 Não há atividade 

legislativa sem finalidade. Por isso, as finalidades inerentes aos valores 

constitucionalmente abrigados determinam objetivos a serem considerados na busca de 

significação às normas jurídicas. 

 Sempre há um valor impregnando a experiência jurídica. Mesmo as normas mais 

arbitrárias, pelo simples fato de existirem, realizam o valor segurança. O valor constitui a 

experiência jurídica (função ôntica) e, concomitantemente, permite a compreensão da 

realidade por si construída (função gnoseológica) e é razão determinante da conduta 

(função deontológica). 25 

 R. LOBO TORRES
26

 elenca como característica dos valores jurídicos a “abertura”. 

Quer dizer, com isso, que os valores compõem um sistema aberto, em vista das 

necessidades da expansão democrática e da crescente complexidade dos fatos sociais. Isso 

conforma uma visão pluralista dos valores jurídicos em permanente contato e interação. 

Observa-se, entre os valores, unidade e coerência, de modo que as sempre presentes 

contradições entre justiça e segurança devem ceder frente à ponderação, mediante a qual 

um valor deve prevalecer diante de outro dadas as exigências do caso concreto. 

 A ausência de hierarquia entre valores é outra das características. Essencial para 

que se fale em abertura do sistema de valores, a interação entre valores tende ao equilíbrio 

e só é possível sem qualquer mútua hierarquia.28  

 Ressalta-se, ainda, que a ausência de hierarquia entre os valores não era 

pacificamente aceita. Tudo dependia das ideologias que condicionavam o paradigma 

científico-epistemológico em vigor. Diante de uma ideologia liberal, prevalecia a 

liberdade; no positivismo, a segurança jurídica; no utilitarismo do Estado Social, a justiça 

social, e somente no pós-positivismo do Estado Democrático é que se verifica a ausência 

de hierarquia entre os valores. 29
 Essa visão é corroborada por M. CARVALHO NETTO

30
 ao 

                                                             

24  Filosofia do Direito, 15. ed, São Paulo, Saraiva, 1993, p. 594. 
25  Ibidem. 
26  Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, V. II, São Paulo, Renovar, 2005, p. 43. 
28  Idem, p. 46 e 47. 
29 Cf. R. LOBO TORRES, Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, V. II, São Paulo, 
Renovar, 2005, p. 46 e 47. 
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entender que o processo decisório de formação de vontade estatal, no âmbito do Estado 

Democrático de Direito, deve retrabalhar construtivamente a ordem principiológica 

explícita ou implícita nos valores tutelados constitucionalmente de modo a satisfazer “a 

um só tempo, a exigência de dar curso e reforçar a crença tanto na legalidade, entendida 

como segurança jurídica, quanto no sentimento de justiça realizada que deflue da 

adequabilidade da decisão às particularidades do caso concreto”. 

 Objetividade, à medida que independem de apreciações pessoais (subjetivas), de 

modo que um valor não o é por ser útil a alguém, mas o é objetivamente, nos moldes do 

imperativo categórico kantiano. A conduta valiosa é aquela que pode tornar-se lei 

universal, ou seja, valiosa para qualquer sujeito em qualquer situação. 31 

 Parcialidade, à medida que a “missão axiológica” não é exclusiva dos valores 

jurídicos, mas é também dos valores morais. Trata-se da tentativa de estabelecer uma ponte 

entre ética (enquanto parte da Ciência voltada ao estudo da moral) e Direito. 32 

 Polaridade: cada valor carrega em si sua própria negação, sendo isso o que lhes 

confere a tendência da harmonia quando no entrechoque com os demais valores.33 

 Generalidade e Abstração: os valores não têm eficácia normativa, a não ser após 

construída uma ordem normativa (por princípios e regras) informada em tais valores que 

lhes influenciam o conteúdo. A ineficácia normativa dos valores decorre de sua 

generalidade e abstração extremas. Para que adentrem no texto constitucional, entretanto, 

faz-se necessária a positivação de princípios e/ou regras jurídicas deduzidas dos valores, 

dotadas de concretude e normatividade que lhes confira eficácia normativa suficiente.34-35 

Os princípios diferem-se dos valores, portanto, em virtude da extensão da 

generalidade e abstração, eficácia, positivação e legitimação.36 

 Apesar de, tantos os valores jurídicos, quanto os princípios jurídicos, 

compartilharem de generalidade e abstração entre si, há que ser verificada a diferença de 

extensão entre tais características. Os valores apresentam um alto grau de abstração e 

generalidade que os assimila a ideias básicas do Direito, insuscetíveis de tradução em 

                                                                                                                                                                                         

30  Requisitos Pragmáticos da Interpretação Jurídica sob o Paradigma do Estado Democrático de 
Direito in Revista de Direito Comparado, n° 3, p.473-486, maio 1999 
31  Op cit (nota 29), p. 44 e 45. 
32  Idem, p. 45. 
33  Idem, p. 47 e 48. 
34  Idem, p. 49 e 50. 
35  Idem, p. 49. 
36 Op cit (nota 29), p. 193. 
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linguagem normativa, sem que seja deduzido um princípio. De menor grau de generalidade 

e abstração, os princípios possuem normatividade e expressam-se em linguagem 

constitucional.  

 Desse modo, outra distinção a ser estabelecida entre valores e princípios é a 

eficácia jurídica, da qual os valores são destituídos. Assim, pode-se afirmar que os 

princípios têm caráter deontológico, constituindo expressão lógica de um dever ser, 

enquanto os valores instituem finalidades a serem perseguidas, sem, entretanto, 

apresentarem a estrutura deontológica própria das normas jurídicas. 

 Ainda no que respeita a distinções fundamentais e introdutórias, cumpre traçar 

algumas diferenciações entre princípios e regras. Antes de qualquer caractere que os 

distinga, deve ser considerado o que é comum a ambas as categorias jurídicas. São, tanto 

princípios, quanto regras, normas, à medida que são juízos de estrutura deôntica que 

estabelecem deveres. 

 O primeiro elemento distintivo é a diferença de extensão da generalidade: 

princípios são normas, cujo grau de generalidade é extremamente alto se comparado com o 

das regras. O critério qualitativo é que serve à definitiva distinção entre princípios e regras. 

O princípio deve ser tomado como mandamento de otimização, caracterizado pela 

possibilidade de ponderação recíproca determinada pelas circunstâncias fáticas e jurídicas 

próprias do caso concreto, desde que restem inatingidos os núcleos fundamentais de cada 

qual. A seu turno, as regras podem ou não incidir mediante processos de subsunção, 

aplicando-se ou não para regular inteiramente determinadas situações.37  

 Quanto à distinção qualitativa, afirma-se na doutrina que os princípios têm sempre 

identificação a valores que consubstanciam representação de finalidades a serem 

alcançadas ou preservadas que, por definição, não vêm explicitadas nas normas, mas já se 

encontram decididas pelo legislador, não estando, portanto, ao alcance do intérprete. As 

regras, por sua vez, impõem condutas.38 

 Antes de cuidar da constituição econômica (expressão normativa do valor justiça 

social) e dos princípios constitucionais tributários vinculados à justiça fiscal que, de forma 

                                                             

37  Cf. R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales / tradução de Theorie der Grundrechte por 
Ernesto Garzón Valdés,  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, pp. 81-101; L. R. 
BARROSO e A. P. DE BARCELLOS, O começo da história: a nova interpretação constitucional e o papel dos 
princípios no Direito Brasileiro in Crise e desafios da Constituição, Belo Horizonte, Del Rey, 2004, p. 472. 
38 Cf. L. R. BARROSO e A. P. DE BARCELLOS, O começo da história: a nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro in Crise e desafios da Constituição, Belo 
Horizonte, Del Rey, 2004, p. 479. 
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mediata, também são expressão do valor justiça social, far-se-á breve exposição em busca 

de uma definição de justiça, entendido como um valor, do qual se deduzem alguns dos 

princípios a serem objeto do presente estudo. 

 A busca por um conceito de justiça sempre foi objeto de intensos debates. 

Objetivamente, é possível observar a conceituação da justiça em sentido formal, mediante 

a afirmação da obrigação de atributividade proporcional nas relações juridicamente 

reguladas. CHAÏM PERELMAN
39 explica que a justiça formal constitui-se em mandamento 

para tratamento igual dos iguais, sem, todavia, acrescentar qualquer dado que possa 

identificar o modo de tratamento ou as hipóteses que autorizariam concluir serem iguais 

dois seres de uma mesma categoria. 

 Indo além das respostas apresentadas por um conceito formal, têm-se o conceito 

material de justiça, pelo qual se procura definir o conteúdo e os destinatários das 

prestações devidas.40 

 O que é justo do ponto de vista da concentração da riqueza nacional? Qual critério 

utilizar para distinguir as pessoas às quais as políticas públicas de índole redistributivas 

atribuem parcelas de riqueza? Qual a justa distribuição da carga tributária? Quem deve 

arcar com essa carga tributária e em qual proporção? São esses alguns dos 

questionamentos que se impõem ao paradigma constitucional do Estado Democrático de 

Direito, comprometido com o valor justiça. As respostas a esses questionamentos 

perpassam pela análise dos princípios jurídicos que se deduzem do valor justiça que, 

determinando finalidades ao sistema jurídico, condicionam as possíveis interpretações das 

normas jurídicas. 

 O presente trabalho procura demonstrar que o sistema tributário vincula-se aos 

objetivos do valor justiça, cujo conteúdo, além de compreender a justiça na repartição 

individual dos encargos tributários, inclui a análise dos efeitos econômicos do sistema 

tributário em relação aos princípios específicos da Constituição Econômica.  

 Com efeito, a justiça na repartição individual dos encargos tributários não é, por si, 

valiosa, mas o é por ser instrumental aos objetivos de justiça social constitucionalizados. 

Dessa forma, optou-se por analisar, neste trabalho, em que se busca um fundamento 

axiológico na justiça para a unidade e coerência do sistema tributário, tanto os princípios 
                                                             

39  Ética e Direito, São Paulo, Martins Fontes, 1996, p. 19 
40  Cf. V. B. POLIZELLI, A Eficiência do Sistema Tributário – uma Questão de Busca da Justiça com 
Proteção da Segurança Jurídica in Direito Tributário Atual n° 20, São Paulo, Dialética, 2006, p. 255 e 256; 
T. S. FERRAZ JÚNIOR, Introdução ao Estudo de Direito: Técnica, Decisão, Dominação, 2 ed., São Paulo, 
Atlas, 1994, p. 351. 
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associados na dogmática tradicional à Constituição Econômica, quanto aqueles associados 

à justiça fiscal.  

  

II. Interpretação constitucional: a constitucionalidade pelos efeitos da norma em 

função das finalidades constitucionais 

  

O sistema tributário, enquanto inserido num ordenamento jurídico dotado de 

unidade sistêmica, deve observância não só aos princípios constitucionais estritamente 

tributários, mas aos princípios contidos na Constituição Econômica, à medida que os 

efeitos econômicos ocasionados pela instituição de tributos devem ser considerados 

perante os objetivos de política econômica constitucionalizados.  

Conforme será melhor demonstrado, em um paradigma Liberal era adequado ao 

Estado assumir posição de neutralidade a fim de assegurar liberdades negativas, de modo 

que, especificamente quanto à política tributária, as pessoas somente obrigar-se-iam às 

imposições tributárias previstas em lei em conformidade com as clássicas limitações 

constitucionais ao poder de tributar41.  

Impõe-se, por outro lado, para a construção de um Estado Democrático de Direito 

em conformidade com os ditames constitucionais não submeter a tributação apenas ao 

controle de constitucionalidade face ao Sistema Tributário Nacional, mas ao controle de 

constitucionalidade considerando seus efeitos em relação aos objetivos de política 

econômica.  

 Após isso, inicia-se o processo de ponderação, em que os princípios são vistos 

como comandos de otimização, de modo que a interpretação implica a obrigação de 

conciliar a harmonização dos princípios de maneira ótima para que se realize em máxima 

medida o conteúdo de cada valor subjacente aos princípios em colisão. 

 EROS GRAU
42, cuidando de dissertar sobre interpretação constitucional, lança os 

fundamentos para a tese, segundo a qual os efeitos do sistema tributário devem ser 

considerados perante, não só os princípios deduzidos do valor justiça fiscal, mas perante os 

princípios da Constituição Econômica. 

                                                             

41 A. BALEEIRO e M. A. M. DERZI, Limitações constitucionais ao poder de tributar, 7. ed. rev. e compl. 
Rio de Janeiro: Forense, 1997. 
42  A ordem econômica na Constituição de 1988, 12. ed., São Paulo, Malheiros, p. 166. 
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 A primeira conclusão a que chega afirma a necessária unidade do ordenamento 

jurídico, de modo que não faz sentido a interpretação de textos normativos, tomados 

isoladamente. Admite-se, tão só, a interpretação constitucional, considerando o sistema 

jurídico em sua integralidade e coerência. Dessa ideia vem a conhecida afirmação: “não se 

interpreta a Constituição em tiras”. 43 

 A segunda conclusão de EROS GRAU
44 destaca a importância da consideração às 

“normas-objetivo” que caracterizam as constituições dirigentes, ou seja, os textos 

constitucionais que não se limitam à organização estatutária do poder estatal, mas 

alcançam a enunciação normativa de políticas públicas a serem implementadas. 

 A enunciação constitucional de fins para as políticas públicas determina os 

processos de interpretação jurídica, de modo que as únicas interpretações possíveis são 

aquelas que albergam soluções adequadas às finalidades da norma. 45 

 Sem a pesquisa das finalidades às quais o sistema jurídico deve implementar, não 

se faz interpretação jurídica adequada.46  

  Uma terceira pauta de interpretação lançada por EROS GRAU diz respeito à 

importância dos princípios para a interpretação jurídica, condicionando-a pela 

consideração da unidade e coerência do ordenamento que repousa nos princípios adotados. 

 A consideração às normas-objetivo como limitação das possibilidades 

interpretativas das normas jurídicas afeta, também, o Direito Tributário. Se, por um lado, a 

justiça fiscal, enquanto valor, impõe a eficácia de princípios constitucionais que o 

realizem, levando a uma distribuição dos ônus fiscais que possa se qualificar justa, a justiça 

social, enquanto valor informador da Constituição Econômica, impõe que o sistema 

tributário sirva às suas normas-objetivo, justamente, porque são inevitáveis os efeitos 

econômicos da tributação, de modo que tais efeitos devem ser necessariamente 

considerados em face dos princípios constitucionais que influenciam o sistema econômico. 

A consideração dos efeitos econômicos ocasionados pela tributação serve à definição do 

sistema tributário constitucional em face das normas-objetivos, à medida que os objetivos 

da Constituição Econômica não devem ser restritos, mas concretizados, em alguma 

medida, pelo sistema tributário. 

                                                             

43 Cf. EROS GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988, 12. ed., São Paulo, Malheiros, p. 166 
e 167. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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 Um princípio, em função de sua inerente normatividade jurídica, deve estar dotado 

de eficácia. A eficácia é o atributo que implica resultarem consequências à incidência dos 

princípios. Pode ocorrer em quatro modalidades diferenciadas que serão expostas e são de 

fundamental importância para o enquadramento do problema que se trata no presente 

trabalho.47 

 A eficácia em sua modalidade positiva implica no reconhecimento a um direito 

subjetivo aos efeitos da norma àqueles que deveriam ser atingidos por tais efeitos. Como 

será visto, pode significar o direito subjetivo à carga tributária menor decorrente da divisão 

entre um número maior de pessoas que ocorrerá numa situação de aplicação isonômica da 

lei tributária.48 

 A modalidade interpretativa da eficácia dos princípios impõe a possibilidade de 

exigir, seja do Judiciário, ou dos formuladores da política tributária, que interpretem o 

sistema tributário e as modificações que lhe impõem, de acordo com as normas de 

hierarquia superior contidas nos princípios constitucionais. Essa modalidade parte da 

necessária ideia de ascendência axiológica entre os textos normativos, o que é essencial 

para a unidade e harmonia do ordenamento jurídico, de modo que as opções interpretativas 

resultem em completa realização dos princípios constitucionais.49 

    De outro lado, a eficácia negativa de um princípio impõe a invalidação de normas 

jurídicas, cujos efeitos sejam contrários ao núcleo mínimo de significação do princípio em 

referência. Um exemplo disso, a ser visto, diz respeito aos efeitos sobre a concorrência 

ocasionados pela instituição de tributação cumulativa que contrariam o princípio da livre 

concorrência.50 

 O direito subjetivo a um ordenamento jurídico que realiza o valor justiça, mantendo 

a um só tempo um sistema tributário que distribua os ônus tributários em conformidade a 

critérios constitucionalmente estabelecidos e que induza ou se abstenha em obstar efeitos 

contrários aos demais princípios da Constituição Econômica parece defluir da interpretação 

mais adequada aos objetivos de índole econômica da Constituição de 1988. 

                                                             

47 Cf. L. R. BARROSO e A. P. DE BARCELLOS, O começo da história: a nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro in Crise e desafios da Constituição, Belo 
Horizonte, Del Rey, 2004, p. 500. 
48 Idem, p. 500. 
49 Idem, p. 501. 
50 Ibidem. 
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 C. A. BANDEIRA DE MELLO
51

 ocupa-se de tema fundamental aos objetivos da 

presente pesquisa que serve para dotar de implicâncias práticas seus resultados. A 

classificação das normas constitucionais em função da posição jurídica que se verifica em 

relação aos administrados, procurando classificá-las em diferentes níveis de eficácia, parte 

do pressuposto essencial que confere força vinculante a toda norma constitucional. Parte, 

por assim dizer, do necessário reconhecimento do elemento impositivo inerente às normas 

constitucionais, justamente por serem jurídicas. Assim, mesmo as normas programáticas 

permitem a exigibilidade, perante o Estado, de obrigações positivas ou abstenções.  

 A tipologia das normas constitucionais vinculadas ao valor justiça social trazida por 

C. A. BANDEIRA DE MELLO poderá ser sintetizada em três categorias, a saber: normas 

concessivas de poderes jurídicos exercíveis imediatamente sem necessidade de ulterior 

regulamentação legal; normas atributivas de direito de fruir, imediatamente, de prestações 

concretas, cujo descumprimento poderá levar à exigência judicial da utilidade e normas 

que apontam finalidades ao Poder Público, sem indicação de condutas concretas, mas que 

conferem direito subjetivo aos administrados de se oporem judicialmente aos atos 

conflitantes com tais finalidades.52 

 C. A. BANDEIRA DE MELLO
53

 demonstra que qualquer ato administrativo ou lei, em 

que se incluem a formulação da política tributária e atos de tributação, deve perseguir a 

justiça social e, obrigatoriamente, observar os princípios do art. 170 da Constituição, sendo 

inconstitucionais quando seus efeitos não buscarem realizar as finalidades que se deduzem 

dos princípios da Constituição Econômica. Ora, assim é porque a Constituição Econômica 

e, de maneira específica, o art. 170 da Constituição da República obrigam que a ordem 

econômica se estruture para atender os objetivos de justiça social por meio da vinculação 

aos seus princípios.54 

 A doutrina mencionada confere ao presente trabalho os elementos de justificação 

da exigibilidade dos objetivos da Constituição Econômica mediante a força vinculante dos 

princípios vinculados à justiça social, em quais se incluem os princípios específicos de 

justiça na tributação que, de maneira mediata, realizam-na. 

 Os princípios vinculados ao valor justiça, a serem tratados no presente trabalho, 

apesar de não resultarem em poderes jurídicos exercíveis de imediato ou normas 

                                                             

51 Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais, São Paulo, Malheiros, 2009, p. 55. 
52 Idem, p. 56. 
53 Idem, p. 55. 
54 Idem, p. 32. 
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atributivas de direitos de fruir de prestações concretas, apontam finalidades aos atos de 

tributação, portanto, finalidades que dotam de coerência o sistema tributário, integrando-o 

ao plexo de normas constitucionais relativas à disciplina econômica.  

 Essas finalidades de natureza impositiva, estabelecidas em normas constitucionais, 

implicam aos administrados direitos subjetivos de oposição judicial às normas tributárias 

que, de alguma forma, conflitem com os princípios em tela. 

 A fim de especificar maneiras para a exigibilidade judicial de prestações do Estado 

em reação à existência de normas jurídicas que atentem contra os princípios que 

determinam a consubstanciação fática do valor justiça, C. A. BANDEIRA DE MELLO
55

 sugere 

dois instrumentos: a responsabilização penal individual do chefe do Poder Executivo, com 

fulcro no art. 85 da Constituição da República, por ação ou omissão que implique em 

obstáculo ao desfrute de direitos subjetivos conferidos constitucionalmente e, partindo do 

pressuposto que é a justiça social, patrimônio histórico e cultural do povo brasileiro, a 

propositura de ação popular. 

  A primeira somente seria sustentável diante da demonstração cabal de existência de 

uma conduta concretamente imputável ao chefe do Executivo com a manutenção do 

sistema tributário que implique menoscabo ao valor justiça social, o que nem sempre é 

possível. Permanece, contudo, a possibilidade mencionada de exigência. 

 Advoga-se a inclusão da justiça social como um elemento do patrimônio público, 

comparando-a ao patrimônio ecológico. Ora, se, de um lado, o direito a um meio ambiente 

sadio e equilibrado é fundamento suficiente para exigir, judicialmente, atos concretos ou 

abstenções que o preservem ou minorem danos já ocasionados, com muito maior razão 

entende que a justiça social, por dizer respeito ao próprio homem, e não ao que lhe é 

exterior, também poderá ser fundamento para a propositura de ação popular. 57 

 Não especifica, contudo, em que situações concretas isso poderia ocorrer, 

demonstrando os eventuais objetivos pretendidos de maneira específica. Sendo qualquer 

cidadão legitimado para a propositura de uma ação popular, visando a anular, por exemplo, 

o sistema tributário brasileiro que, abrigando eventual regressividade, omitindo-se quanto à 

tutela adequada do meio ambiente ou causando efeitos anticoncorrenciais, mostre efeitos 

inadequados às finalidades pretendidas na Constituição Econômica, o ato do juiz singular 

poderia revogar, de imediato, todo o sistema tributário? Com efeito, a prática das ações 

                                                             

55  Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais, São Paulo, Malheiros, 2009, p. 57. 
57 Idem, p. 36. 
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populares demonstra ser necessário configurar-se o dano concreto, uma vez que a única 

ação admissível para impugnar “lei em tese” seria a ação direta de inconstitucionalidade58. 

Ainda no presente exemplo, vê-se que não é difícil verificar os efeitos concretos 

ocasionados pela existência de atos de tributação em desconformidade aos princípios da 

Constituição Econômica que despertem o interesse jurídico-processual que autoriza o 

cidadão a litigar em defesa do patrimônio público. A impessoalidade do interesse de agir 

na ação popular leva aos efeitos erga omnes de seu provimento, de modo que uma ação 

popular poderia resultar em revogação ou anulação de todo sistema tributário. 

 Não se concorda com a tese exposta por C. A. BANDEIRA DE MELLO quanto à 

utilização da ação popular na hipótese em que se faz breve menção. Ora, apesar de ser 

merecedora de proteção, tanto quanto o patrimônio ecológico, a justiça social não se inclui 

no conceito de patrimônio público tratado no Texto Constitucional, sendo intuitivo 

concluir que tal argumento encontraria enormes resistências nos meios judiciais. Os efeitos 

concretos da tributação inconstitucional em face dos princípios que norteiam as finalidades 

do valor justiça existem e, se não existissem, seria logicamente impossível falar em 

exigibilidade de controle de constitucionalidade fundado na análise dos efeitos das normas 

constitucionais em função das finalidades dessas normas (paradigma de comparação), mas 

esse não é o maior problema que obstaculiza a utilização da ação popular. 

 A revogação do sistema tributário por meio de sentença em ação popular seria, em 

si, contrária aos objetivos da Constituição Econômica, uma vez que implicaria paralisação 

da necessária produção de bens públicos e privados por atividade estatal. Sua 

inadmissibilidade poderia ser sustentada com recurso ao princípio da proporcionalidade. 

Não passa do exame da necessidade, à medida que os efeitos contrários às finalidades de 

justiça social previstas constitucionalmente implicam muito menos gravames aos direitos 

individuais que a revogação e a consectária inexistência, ainda que temporária, de um 

sistema tributário. 

 Todavia, não se invalida a possibilidade de, mediante o questionamento da 

constitucionalidade de algum tributo, seja de modo direto ou incidental, proceder-se à 

análise do prognóstico de seus efeitos em relação às finalidades exigíveis em consonância 

aos princípios da Constituição Econômica e específicos de justiça fiscal. Para esse efeito, 

                                                             

58 Cf. J. AFONSO DA SILVA, Ação Popular Constitucional – Doutrina e Processo, 2. ed., Malheiros, 
São Paulo, 2007, p. 122. 
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seriam admissíveis as ações diretas de inconstitucionalidade e ação de 

inconstitucionalidade por omissão. 

  Em controle difuso de constitucionalidade, portanto, com efeitos inter partes, 

parece ser admissível declaração de inconstitucionalidade dos tributos recolhidos por um 

litigante ou por outra pessoa com a qual se relacione, de modo que seu direito (do litigante) 

às finalidades da Constituição Econômica seja atingido, em relação às finalidades 

constitucionais concretamente consideradas. 

 De tudo quanto se expõe, é preciso frisar que a oponibilidade judicial contra atos do 

Poder Público que contrariam os efeitos pretendidos pelo valor justiça social em violação 

aos princípios que lhes são instrumentais implica imposição ao Poder Legislativo e ao 

Poder Executivo no exercício do poder regulamentar.  

 Com efeito, apesar de não ser possível obrigar preventivamente o Poder Legislativo 

ou o Executivo, no exercício do poder regulamentar, a atuar de um modo ou outro, os 

formuladores da política tributária, por estarem adstritos ao posterior controle de 

constitucionalidade exercido pelo Judiciário sobre seus atos, deverão agregar às clássicas 

limitações ao poder de tributar o prognóstico dos efeitos da tributação em relação aos 

objetivos de política econômica constitucionalizados.   

 A partir dessas noções introdutórias da nova hermenêutica constitucional, parte-se 

para lançar algumas luzes à compreensão dos princípios decorrentes do valor justiça como 

um norte seguro à missão de dotar o sistema tributário da necessária coerência com as 

finalidades concretas que deve alcançar em consonância às distintas modalidades de 

eficácia dos princípios, partindo-se do pressuposto fundamental da necessária exigibilidade 

das normas constitucionais que conferem direitos de oposição aos efeitos de atos 

infraconstitucionais que sejam contrários a determinadas finalidades constitucionalmente 

adotadas. 

 Os atos de tributação, seja a veiculação legal de hipótese de incidência de obrigação 

principal, seja a instituição de obrigações acessórias, ou mesmo atos concretos, deverão ser 

observados quanto à compatibilidade com os objetivos da Constituição Econômica, 

enquadrados segundo finalidades imediatas, decorrentes dos princípios específicos, ou 

mediatas, decorrentes da finalidade geral da Constituição Econômica de realizar o valor 

justiça social.  
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 Deve-se sempre apreender a finalidade em relação ao direcionamento econômico, 

diagnosticando seus efeitos presentes e prognosticando seus efeitos futuros para compará-

los às finalidades inferidas da Constituição Econômica. Assim, a compatibilidade entre os 

efeitos dos atos de tributação e as finalidades da Constituição Econômica é condição de 

validade constitucional do ato de tributação.59 

 

III.  Escorço histórico da tributação e das políticas econômicas constitucionalizadas 

no Brasil durante o período republicano: desafios à unidade  do ordenamento 

jurídico 

III.1. Contextualização histórica 

 

 Ao longo do século XX o sistema tributário evoluiu, entretanto, ainda restam 

distorções. O desafio maior é, portanto, equalizar as soluções a tais distorções diante dos 

objetivos e princípios da ordem econômica, reforçando, ainda, a justiça fiscal que deve ser 

inerente ao sistema tributário. A análise que se propõe, verificando os desdobramentos da 

Constituição Econômica na formulação de uma política tributária aliada aos objetivos do 

princípio de justiça fiscal, encontrará melhores fundamentos para compreensão se 

precedida de um breve levantamento histórico da evolução do sistema tributário brasileiro 

nesse último século, estabelecendo relações com as políticas econômicas 

constitucionalizadas. 

 Com efeito, a evolução do sistema tributário brasileiro, nesse último século, apesar 

de ter seguido determinadas linhas gerais, sempre foi premida pelas necessidades 

orçamentárias pressionadas por constantes déficits. Isso, se foi mais ou menos adequado, 

diante de sistemas constitucionais pretéritos, é francamente inconciliável com os objetivos 

de política econômica determinados na Constituição da República de 1988 que não se 

contenta com um amálgama de tributos cujos efeitos no sistema econômico são 

desconsiderados, mas exige um sistema tributário, cuja formulação contempla os objetivos 

de política econômica constitucionalizados, o que inclui, tanto a justiça fiscal instrumental 

                                                             

59  Cf. L. F. SCHUARTZ, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e Atuação do Estado do 
Domínio Econômico in Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico e Figura Afins, São Paulo, 
Dialética, 2001, p. 49. 
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à justiça social, quanto a justiça social que decorre da implementação de princípios da 

Constituição Econômica. 

 J. B. LEOPOLDINO DA FONSECA
60 e F. HERREN AGUILAR

61
 cuidam, em suas obras, de 

breve escorço histórico do desenvolvimento da ordem econômica positivada nos Textos 

Constitucionais pátrios. Tais análises demonstram a partir de quando passou a ser possível 

identificar uma constituição passível de ser classificada como dirigente na ordem jurídica 

brasileira, capazes de determinar o fim do Estado absenteísta fulcrado no ideário do 

liberalismo. 

 A Constituição de 1891 distanciou-se das ideologias socializantes já em voga em 

outras partes do mundo, fazendo a clara opção pelo liberalismo econômico. O direito à 

propriedade era tido como “pleno”, cedendo somente diante das desapropriações por 

necessidade pública.62  

 A evidente opção pelo liberalismo econômico deu-se sob a influência decisiva do 

constitucionalismo norte-americano, trazida e incorporada ao Texto Constitucional nos 

idos da República por influência de Rui Barbosa, lembrado como um dos principais 

constituintes daquela época.63  

 Além da proteção à propriedade, tutelava-se naquela ordem constitucional a livre 

iniciativa, limitando-a, apenas, pela segurança, pela saúde dos cidadãos e pelo respeito aos 

costumes.  

 F. HERREN AGUILLAR
64 é enfático ao mencionar que a Constituição da República de 

1891 pouco trouxe de competências explícitas para o Estado relacionadas à economia, a 

não ser a atribuição da competência ao Congresso Nacional para “animar” o 

desenvolvimento da educação pública, agricultura, comércio e imigração (art. 34, §1°).  

 Ainda, assim, na vigência da primeira Constituição Republicana, mais precisamente 

em 1906, foi celebrado, entre os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o 

Convênio de Taubaté, posteriormente convertido no Decreto n° 1.489, de 6 de agosto de 

1906, no qual se pode verificar um exemplo vigoroso de regulação econômica, objetivando 

                                                             

60  Direito Econômico, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 106 a 108. 
61  Direito Econômico: Do Direito Nacional ao Direito Supranacional, São Paulo, Atlas, 2006, p. 104 
a 114. 
62  Op cit (nota 60), p. 107. 
63 Cf. U. C. BALTHAZAR, História do Tributo no Brasil, Florianópolis, Boiteux, 2005, p. 105. 
64 Op cit (nota 61), p. 106. 
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promover a valorização do café. Na ocasião, estabeleceram-se regras para sua 

comercialização e produção. Identificava-se uma medida claramente tributária indutora, 

pela qual se estabeleceram impostos proibitivos para novas plantações (art. 6°).  

 Isso, entretanto, não é dispor de diretrizes principiológicas que possam constranger 

o Estado a determinados objetivos em relação a situações econômico-sociais finalísticas, 

para as quais um sistema tributário bem organizado poderia ser tido como um instrumento.   

 O sistema tributário brasileiro do início do século XX foi aquele delineado na 

Constituição de 1891, característico de uma economia de base agrícola e aberta. Nesse 

período, o Estado brasileiro sustentava-se, precipuamente, do imposto de importação que, 

em alguns anos, chegou a responder por cerca de 2/3 do total arrecadado.65 

 A análise da Constituição de 1891 demonstra que foram adotadas bases de 

incidência semelhantes àquelas que compunham o sistema tributário do Império, cuidando, 

porém, de atribuir competências tributárias aos diversos entes da Federação. À União 

cabiam os tributos previstos no art. 7° da primeira constituição republicana incidentes 

sobre importação, direitos de entrada, saída e estadia de navios; taxas de selo e taxas dos 

correios e telégrafos federais. Aos Estados coube, conforme o art. 9°, a competência para 

instituir impostos sobre a exportação, sobre imóveis rurais e urbanos, sobre a transmissão 

de propriedades e sobre indústrias e profissões, além de taxas de selo e contribuições 

concernentes a seus correios e telégrafos. Nota-se, ainda, atribuição de competência 

residual à União e aos Estados, efetivamente exercida (art. 12, da Constituição da 

República de 1891). Atribuíram-se aos Municípios as rendas de impostos instituídos pelos 

Estados para fazerem frente a suas necessidades (art. 68, da Constituição da República de 

1891). Por aproveitar-se de tributos do Império, introduziram-se no sistema tributário duas 

distorções consubstanciadas na sobreposição de competências tributárias e alijamento de 

competências municipais.66 

 Com fundamento na competência residual, mantiveram-se, ainda, impostos já 

existentes na época da proclamação da Constituição de 1891, tais como os impostos sobre 

vencimentos pagos por cofres públicos e sobre benefícios distribuídos, incorporando-se, 

ainda, rendas de diversas outras fontes à base tributária. Em 1924, mediante a Lei nº 4.783, 

                                                             

65  Cf. R. VARSANO, A Evolução do Sistema Tributário Brasileiro ao Longo do Século: Anotações e 
Reflexões para Futuras Reformas in Texto para discussão n° 405, IPEA, 1996. 
66  Cf. U. C. BALTHAZAR, História do Tributo no Brasil, Florianópolis, Boiteux, 2005, p. 106. 
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de 31 de dezembro de 1923, foi instituído, pela União, um imposto de renda geral, cuja 

competência lhe seria atribuída expressamente na Constituição de 1934. Em 1892, 

encontra-se exemplo de tributação sobre o consumo de fumo, estendendo-se a outros 

produtos, ainda, antes do final daquele século. Entretanto, apenas em 1922, instituiu-se o 

imposto estadual sobre vendas e consignações. 67   

 Uma Constituição de inspiração liberal, como foi a de 1891, não cuidaria de valores 

como justiça fiscal; tampouco da função redistributiva das normas jurídico-tributárias, 

própria dos paradigmas constitucionais do Estado Social. Isso foi marcante na Assembleia 

Constituinte de 1891, uma vez que os debates quanto à matéria tributária concentraram-se 

no recorrente à partilha de competências e receitas entre os entes da Federação68, o que 

parece não ter mudado muito, considerando as recentes discussões sobre reforma tributária 

desenvolvidas no Brasil, nas quais se perdem oportunidades preciosas para pensar acerca 

da capacidade do sistema tributário brasileiro de se adequar aos objetivos de política 

econômica constitucionalizados. No mesmo sentido, U. C. BALTHAZAR associava o 

controle oligárquico do poder republicano à inexistência de qualquer preocupação de 

índole socializante.69 

 A redução do fluxo de comércio exterior imputável à Primeira Grande Guerra 

Mundial reduziu a importância do imposto sobre importação, maior fonte de arrecadação 

da União. A esse respeito já observou A. J. COSTA
70, para quem a importância dos 

impostos de importação e exportação é diretamente proporcional à primitividade da matriz 

econômica, de modo que à medida que a economia desenvolve-se tais impostos perdem 

sua importância arrecadatória até relegarem-se a instrumentos regulatórios. Impunha-se a 

necessidade de financiamento derivado mediante a instituição de impostos sobre bases 

domésticas. Essa tendência pode ser observada na Constituição da República de 1934 que 

cuidou de atribuir, expressamente, competência para instituição de impostos gerais sobre o 

consumo e rendimentos.71 

 Segundo a Constituição da República de 1934, competia privativamente à União 

instituir impostos sobre a importação de mercadorias de procedência estrangeira; consumo 
                                                             

67  Cf. R. VARSANO, A Evolução do Sistema Tributário Brasileiro ao Longo do Século: Anotações e 
Reflexões para Futuras Reformas in Texto para discussão n° 405, IPEA, 1996. 
68  Cf. A. J. COSTA, História da Tributação no Brasil in Os Princípios Fundamentais in Princípios e 
Limites da Tributação, São Paulo, Quartier Latin, 2005, p. 71 a 72.  
69  História do Tributo no Brasil, Florianópolis, Boiteux, 2005, p. 106. 
70  Op cit (nota 68), p. 68. 
71  Op cit (nota 67). 
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de quaisquer mercadorias, exceto os combustíveis de motor de explosão; renda e proventos 

de qualquer natureza, excetuada a renda cedular de imóveis e sobre a transferência de 

fundos para o exterior (art. 6°, da Constituição da República de 1934). Aos Estados foi 

atribuída competência para instituir impostos gravando a propriedade territorial rural; 

transmissão de propriedade causa mortis; transmissão de propriedade imobiliária inter 

vivos, inclusive a sua incorporação ao capital da sociedade; consumo de combustíveis de 

motor de explosão; vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores, 

inclusive os industriais; exportação das mercadorias de sua produção até o máximo de 10% 

ad valorem, vedados quaisquer adicionais; indústrias e profissões. Verificou-se proibição 

ao Estado para cobrança do imposto de exportações em transações interestaduais e limitou-

se a alíquota a 10%. Atribuiu-se competência aos Municípios para instituição dos tributos 

previstos no §2° do art. 13 da Constituição de 1934 relativos a licenças e outras taxas, além 

do imposto predial e territorial urbano, imposto sobre diversões públicas e imposto celular 

sobre a renda de imóveis rurais. Observou-se, ainda, repartição da receita do imposto sobre 

indústrias e profissões e dos impostos residuais entre Estados e Municípios. 

 Conforme se percebe, a Constituição de 1934 prevê um sistema tributário fundado 

nas bases de incidência renda, patrimônio e consumo, demonstrando-se a necessidade de 

emancipar a dependência estatal dos recursos tributários colhidos das operações de 

comércio exterior, característica do período antecedente. Essa modificação das bases de 

incidência é importante para conotar o aperfeiçoamento e maior complexidade alcançados 

pela economia no início de seu período econômico manufatureiro. 

 No âmbito da matéria da ordem econômica, a Constituição de 1934, influenciada 

pela Constituição de Weimar, de 1919, conteve expressiva renúncia à ideologia liberal 

dominante na ordem constitucional anterior. Note-se que tal ideologia liberal predominante 

na primeira constituição republicana foi mitigada apenas pela referência à competência 

para regular a economia, em consonância às exigências do bem público, introduzida pela 

Reforma de 1926.72  

 A Constituição de 1934 modificou-se no que concerne à imposição de limites à 

atividade econômica privada, subjugando-a aos objetivos sociais.  

                                                             

72  Cf. F. HERREN AGUILLAR, Direito Econômico: Do Direito Nacional ao Direito Supranacional, São 
Paulo, Atlas, 2006, p. 116. 
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 A expansão da base tributária na Constituição de 1934, referida acima, mostrou-se 

medida importante de suporte às novas atribuições sociais impelidas ao Estado, 

relacionadas à proteção social do trabalhador e ao direito à subsistência (art. 113, da 

Constituição de 1934).  

 Não há duvida, portanto, que a Constituição de 1934 representou a ruptura da 

tributação fundada nas importações e exportações para, convenientemente, aumentar a base 

tributária, abarcando as incidências sobre renda, consumo e propriedade, visando a 

alcançar os novos reclamos dos direitos individuais, não mais meramente formais, mas 

dotados de expressão concreta materializante, cujas necessidades de recursos financeiros 

são mais expressivas. 

 No que se refere à Constituição Econômica, foi notável a centralização de poderes 

pela permissão, negada na Constituição de 1934, de delegação ao Executivo. Suprimiu-se, 

até mesmo, a possibilidade de iniciativa legislativa individual dos membros do Poder 

Legislativo, atribuindo-se poderes excepcionais ao Executivo. 

 O autoritarismo evidenciado na Constituição de 1937 resultou na execução isolada 

de políticas públicas pelo Presidente da República e na centralização de competências, 

inclusive tributárias, na esfera de atribuições da União.73 

 A Constituição de 1937 modificou muito pouco a estrutura tributária vigente. De 

mais representativo houve a supressão de competência dos Estados para instituir imposto 

sobre consumo de combustíveis de motor de explosão, já que a competência privativa para 

instituir impostos sobre consumo de quaisquer mercadorias foi atribuída à União. Dos 

Municípios suprimiu-se competência para a instituição de tributos sobre renda cedular de 

propriedades rurais. Conforme o art. 24 da Constituição da República de 1937, passou a 

caber apenas aos Estados a competência tributária residual.  

 As limitações para instituição do imposto sobre exportações levaram, rapidamente, 

os Estados à dependência do imposto sobre vendas e consignações. Ocorrendo o mesmo 

quanto à União em relação ao imposto sobre consumo, cuja arrecadação superou a 

referente ao imposto sobre importação em fins da década de 1930. Ao mesmo tempo em 

que crescia a importância relativa dos impostos sobre consumo e renda, em detrimento do 

imposto sobre importação, o Brasil observava o início de seu desenvolvimento industrial, 

                                                             

73  Cf. F. HERREN AGUILLAR, Direito Econômico: Do Direito Nacional ao Direito Supranacional, São 
Paulo, Atlas, 2006, p. 122. 
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lançando os fundamentos econômicos para fortalecimento da tributação em bases 

domésticas.74 

 A Constituição da República de 1946 foi marcada pelo desejo de reforma após um 

período de regime totalitário de oito anos e do término da Segunda Guerra Mundial.75 O 

anseio reformador e o sentimento comum pela necessidade de um regime democrático 

fundado em bases políticas e econômicas justas influenciou, decisivamente, a opção pelos 

princípios liberais. Assim, a Constituição de 1946 dotou-se da influência dos princípios do 

liberalismo econômico e político, mantendo, entretanto, as conquistas sociais da 

Constituição de 1934.76  

 Do ponto de vista da estruturação do sistema tributário, cuidou-se de trazer 

princípios constitucionais limitadores da atividade tributária, fazendo-o, todavia, de 

maneira esparsa e inconsistente, de modo que se fazia necessária uma ampla reforma a fim 

de instituir um sistema tributário que pudesse satisfazer as necessidades da economia 

brasileira em crescente processo de crescimento e diversificação, bem como às crescentes 

atribuições do Estado Social.77 

 Notabilizou-se o esforço estatal para capitanear o desenvolvimento da indústria 

nacional a partir da década de 50. Essa política industrial gerou crescimento das despesas 

estatais desacompanhado de prévia previsão e arrecadação de tributos que pudessem 

sustentá-las. Disso decorreu o crescimento do déficit nas contas públicas, não coberto por 

endividamento, mas por emissões. Erro que, evidentemente, elevou às alturas as taxas 

anuais de inflação que, de 12%, em 1950, atingiu 29%, em 1960, elevando-se para 74%, 

em 1963. A partir de então, passou a fazer parte das aspirações nacionais uma reforma 

tributária que instituísse um sistema tributário suficiente às necessidades financeiras do 

setor público, cujos orçamentos mantinham-se constantemente em situação deficitária.78  

 Está-se, diante, por certo, de um sério problema que sempre condicionou as 

prioridades em relação ao desenvolvimento do aparato fiscal brasileiro. Da Colônia à 

                                                             

74  Cf. R. VARSANO, A Evolução do Sistema Tributário Brasileiro ao Longo do Século: Anotações e 
Reflexões para Futuras Reformas in Texto para discussão n° 405, IPEA, 1996. 
75  Cf. F. HERREN AGUILLAR, Direito Econômico: Do Direito Nacional ao Direito Supranacional, São 
Paulo, Atlas, 2006, p. 131. 
76  Cf. J. B. LEOPOLDINO DA FONSECA, Direito Econômico, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 
107. 
77  Cf. I. GANDRA DA SILVA MARTINS, A Evolução Do Sistema Tributário no Brasil in Cadernos de 
Direito Tributário e Finanças Públicas, n° 8, 1994. 
78 Op cit (nota 74). 
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República os déficits eram constantes, salvo raros períodos.79 Foi essa a necessidade que 

impulsionou a criação assistemática de fontes de receita derivada sem observância à 

necessária justa distribuição dos encargos tributários.                                                                                      

 Não só visando às necessidades orçamentárias iniciaram-se os estudos a fim de 

concretizar a necessária reforma tributária da década de 1960. Diante do reconhecimento 

explícito por parte dos altos representantes das Administrações Federais que seria possível 

aumentar em 2/3 a arrecadação vigente, sem qualquer instituição de novo tributo, 

estabeleceu-se como uma das prioridades a reestruturação do aparelho arrecadador, 

dotando-lhe de maior eficiência. Nesse sentido, ainda em 1962, introduziu-se a declaração 

de rendimentos das pessoas físicas a fim de tornar mais eficiente a arrecadação do imposto 

sobre a renda. 80 

 Outra crítica corrente dizia respeito à excessiva carga tributária arcada pelo setor 

produtivo, devida em parte considerável à cumulatividade do imposto sobre vendas e 

consignações, o que condicionou algumas metas a serem perseguidas pela reforma 

tributária realizada na década de 1960, tais como a eliminação de entraves à capitalização 

das empresas, com estímulos ao investimento; eliminação da cumulatividade do imposto 

federal sobre o consumo, pelas distorções econômicas que gera, como, por exemplo, o 

favorecimento à integração vertical, distorcendo a formação de preços, desestimulando as 

exportações e estimulando as importações e os altos custos de administração do imposto 

plurifásico sem nenhuma vinculação entre contribuintes.81 

 Objetivou-se, ainda, dotar o sistema de maior racionalidade, favorecendo as 

potencialidades do federalismo mediante supressões de competências inapropriadas e 

aglutinações de outras. 82 

A Emenda Constitucional n° 18/1965 cumpriu bem esse desiderato, instituindo 

soluções inovadoras e bem elaboradas, a exemplo dos impostos sobre valor acrescido que 

representaram um grande avanço quanto à cumulatividade do imposto sobre vendas e 

consignações. Tratou-se, à época, de solução vigente apenas na França, sendo possível 

                                                             

79  Cf. A. J. COSTA, História da Tributação no Brasil in Os Princípios Fundamentais in Princípios e 
Limites da Tributação, São Paulo, Quartier Latin, 2005, p. 69. 
80   Cf. R. VARSANO, A Evolução do Sistema Tributário Brasileiro ao Longo do Século: Anotações e 
Reflexões para Futuras Reformas in Texto para discussão n° 405, IPEA, 1996. 
81  Cf. M. A. M. DERZI, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7. ed, Rio de Janeiro. 
Forense, 1997, p. 824. 
82  Op cit (nota 80). 
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afirmar que o Brasil foi pioneiro na instituição de um imposto plurifásico sobre valor 

acrescido.83  

Estabeleceram-se, ainda, princípios delimitadores do exercício da competência 

tributária de fundamental importância, indicando o início das medidas concretas, visando a 

se instituir no país um sistema tributário dotado de unidade e coerência em torno de 

princípios comuns, cujas notas principais eram as da justiça fiscal e segurança jurídica, 

importante na evolução do Direito Tributário por representar a consubstanciação de um 

verdadeiro sistema tributário, cuja maior diferença reside justamente em ser uma tentativa 

de afastamento do exercício de competências tributárias de maneira indiscriminada, 

visando, prioritariamente, a cobrir déficits orçamentários.  

A reforma tributária de 1965 logrou êxito por lançar as bases constitucionais para a 

codificação do Direito Tributário brasileiro, cuidando das normas gerais que conduziriam o 

escorreito exercício das competências tributárias pelos entes da Federação e por ter 

implicado reabilitação das finanças públicas brasileiras.84  

A Constituição de 1967 preservou os avanços da Emenda Constitucional n° 18, de 

1965, da Constituição que lhe foi imediatamente anterior.   

A reformulação do sistema tributário brasileiro, já definida neste trabalho como 

uma “tentativa de afastamento do exercício de competências tributária de maneira 

indiscriminada, visando, prioritariamente, a cobrir déficits orçamentários”, apesar de seus 

avanços, a exemplo da instituição da tributação sobre o consumo não-cumulativa, reforçou 

a elevação da carga tributária para cobrir, não só os déficits orçamentários, mas para dispor 

de recursos necessários à instituição de exonerações fiscais, cujo objetivo seria acelerar o 

crescimento econômico mediante a acumulação de capital.85  

Essa tendência foi tão representativa que se suprimiu do texto da Constituição de 

1967, aliás, revogado desde a Emenda Constitucional n° 18, de 1965, a referência expressa 

ao princípio da capacidade contributiva que, entretanto, nunca deixou de existir por ser 

decorrência lógica do conteúdo jurídico inerente ao princípio da igualdade, inegável em 

                                                             

83 Cf. R. VARSANO, A Evolução do Sistema Tributário Brasileiro ao Longo do Século: Anotações e 
Reflexões para Futuras Reformas in Texto para discussão n° 405, IPEA, 1996.; R. LOBO TORRES, A Reforma 
Tributária da Emenda Constitucional n° 42/2003 in Reforma Tributária (Emendas Constitucionais n° 41 e n° 
42, de 2003 e n° 44, de 2004), Belo Horizonte, Fórum, 2004, p. 227. 
84 Idem (primeira referência da nota 83). 
85  Idem. 
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qualquer Estado de Direito. J. M. DOMINGUES DE OLIVEIRA
86

 entendeu, a respeito, que a 

circunstância de estar o princípio da capacidade contributiva implícito ensejou grande 

displicência ao legislador quanto à sua observância, dificultando, ainda, o acesso ao 

controle de constitucionalidade das exações tributárias que fossem contrárias ao princípio. 

 Desde 1970, passou-se a ter a percepção que a concessão indiscriminada de 

incentivos fiscais prejudicava a manutenção do equilíbrio orçamentário. Fez-se necessário, 

desse modo, a instituição de novas fontes de financiamento público. Objetivo esse atingido 

com a criação da Contribuição para o Programa de Integração Social, marco do retorno da 

cumulatividade ao sistema tributário brasileiro.87 

 O fim do ciclo de crescimento acelerado, conhecido como “milagre brasileiro”, 

levou o sistema tributário à exaustão quanto à sua capacidade arrecadatória e justiça fiscal. 
88 

 Tornaram-se frequentes as alterações casuísticas, ao sabor das necessidades 

financeiras do Estado, com o declarado objetivo de manter estável a carga tributária, ainda 

que num sistema tributário dotado de deficiências graves, quanto à sua qualidade. Exemplo 

ilustrativo do esforço arrecadatório em desconsideração à qualidade da tributação foi a 

criação de um imposto cumulativo – o Finsocial – contribuição para o Fundo de 

Financiamento Social. 89 

O Constituinte de 1988 encontra, então, o quadro brevemente relatado com o 

desafio de criar um sistema de financiamento público de envergadura à altura dos encargos 

decorrentes das atribuições que o Estado trazia para si com a promulgação da Constituição 

da República de 1988. 90 

Enquanto a reforma de 1965 foi uma reforma norteada por critérios técnicos muito 

bem definidos, o sistema tributário instituído pela Constituição da República de 1988, 

embora informado por critérios técnicos, foi concebido, prioritariamente, por decisões 

moldadas ao sabor das circunstâncias e interesses políticos, de modo que se procurou, 

antes de dotá-lo de determinadas qualidades, privilegiar os interesses dos entes federativos 

                                                             

86  Direito Tributário: Capacidade contributiva: conteúdo e eficácia do princípio, 2 ed., Rio de 
Janeiro, Renovar, 1998, p. 47. 
87   Cf. R. VARSANO, A Evolução do Sistema Tributário Brasileiro ao Longo do Século: Anotações e 
Reflexões para Futuras Reformas in Texto para discussão n° 405, IPEA, 1996. 
88  Idem. 
89  Idem. 
90  Idem. 
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no que diz respeito à repartição do produto da arrecadação e a maior autonomia dos 

Estados e Municípios para exercício de suas competências tributárias. 91 

O processo Constituinte de 1988 resultou na instituição de um sistema tributário 

insuficiente para o financiamento dos encargos públicos atribuídos aos diversos entes da 

federação, consolidando uma situação de desequilíbrio orçamentário já existente. Isso 

levou à adoção pela União Federal de medidas para compensar as “perdas” em arrecadação 

que, por sua vez, implicaram em mais acentuada deterioração da qualidade do sistema 

tributário brasileiro, criando-se novos tributos e elevando a alíquota dos existentes, 

particularmente em relação às contribuições sociais federais, cujo produto da arrecadação 

não se sujeita à partilha com os demais entes federados. Exemplos disso são a instituição 

da CSLL e do IPMF-CPMF e aumento de alíquota da COFINS. A situação de déficit 

orçamentário, tanto em função de dívidas pretéritas, quanto em função de novos encargos 

presentes, repetia-se nos Estados e Municípios. Esses problemas orçamentários têm graves 

consequências sobre a vida dos brasileiros, uma vez que, além de por em risco a 

estabilidade econômica, o Estado perde parte de sua capacidade de prestar serviços 

públicos, essenciais aos mais pobres.  92 

Os esforços fiscais da União podem ser demonstrados por alguns dados concretos. 

Entre 1995 e 2007, a maior parte do aumento arrecadatório em relação à tributação indireta 

sobre o consumo deveu-se aos sucessivos aumentos na arrecadação da COFINS pela União 

Federal. Num primeiro momento, em 1999, a arrecadação da COFINS aumentou algo 

equivalente a 1,5% do PIB em virtude da elevação da alíquota de 2% para 3%. Num 

segundo momento, em 2003 e 2004, experimentou-se aumento equivalente a 1% do PIB 

em razão da instituição da sistemática não-cumulativa, acompanhada de aumento na 

alíquota não compensado por créditos fiscais correspondentes em diversos setores de 

atividade. Observou-se, ainda, entre 1995 e 2007, substancial aumento na arrecadação com 

o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 

em virtude do período de prosperidade econômica vivenciado.93 

                                                             

91    Cf. R. VARSANO, A Evolução do Sistema Tributário Brasileiro ao Longo do Século: Anotações e 
Reflexões para Futuras Reformas in Texto para discussão n° 405, IPEA, 1996. 
92  Idem. 
93 Cf. C. H. DOS SANTOS, S. W. GOBETTI e M. B. RIBEIRO. A evolução da carga tributária bruta 
brasileira no período 1995-2007: tamanho, composição e especificações econométricas agregadas in Texto 
para discussão n° 1.350, IPEA, 2008. 
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A crescente necessidade financeira do Estado e os efeitos da tributação no nível de 

vida das pessoas aumentaram a popularidade das utópicas propostas de reforma tributária 

junto ao povo brasileiro.  

R. LOBO TORRES
94 discorre sobre as reformas propostas ao sistema tributário 

veiculado pela Constituição de 1988. As reformas constitucionais em matéria tributária, no 

âmbito da Constituição de 1988, foram ditadas pelas necessidades financeiras do Poder 

Público.  

A Emenda Constitucional n° 3, de 1993, cuidou da previsão da substituição 

tributária em relação a fato gerador que deva ocorrer no futuro e a outorga de competência 

à União para instituir o Imposto sobre Movimentação Financeira.  

A Emenda Constitucional n° 33, de 2001, por sua vez, apresentou soluções tópicas 

a determinados problemas, tais como a imunidade tributária das exportações quanto às 

contribuições sociais e econômicas. Por outro lado, cuidou de aumentar as potencialidades 

arrecadatórias do sistema, atribuindo aos Estados competência para instituírem verdadeiro 

adicional ao imposto de importação, representado pela atribuição de competência para 

instituir ICMS em importações realizadas por não contribuintes para uso, consumo ou 

integração no ativo imobilizado. Outro ponto importante para aumento da arrecadação 

contido na referida Emenda Constitucional foi a atribuição de competência para instituição 

das contribuições ao PIS e COFINS sobre importações.  

A rigidez constitucional foi posta à prova, ainda, com a Emenda Constitucional n° 

39, de 2002. Expressão essa do casuísmo e da submissão das rígidas atribuições de 

competência tributária ao interesse fiscal dos Municípios, derrotados nos Tribunais quanto 

à pretensão de instituírem taxas para remunerar os serviços de iluminação pública. A 

incompatibilidade insanável entre a remuneração requerida pelo serviço indivisível e a 

disciplina jurídico-constitucional das taxas foi resolvida com a instituição constitucional de 

competência para instituição da contribuição para custeio do serviço de iluminação 

pública.  

O estudo da Emenda Constitucional n° 42, de 2003, é importante para compreensão 

das negociações políticas e dos interesses envolvidos numa reforma tributária, ainda que de 

reduzido alcance reformador.  

                                                             

94 A Reforma Tributária da Emenda Constitucional n° 42/2003 in Reforma Tributária (Emendas 
Constitucionais n° 41 e n° 42, de 2003 e n° 44, de 2004), Belo Horizonte, Fórum, 2004, p. 228-239. 
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Os objetivos declarados nas exposições de motivos da Proposta de Emenda 

Constitucional n° 41/2003, consistente em estimular a atividade produtiva, reduzir a 

regressividade do sistema, promovendo a justiça social, racionalizar e simplificar a 

legislação tributária parecem recursos meramente retóricos.  

A proposta trouxe novas irracionalidades, não amalgamando no nível federal as 

incidências sobre a circulação de bens. Tentava, ainda, introduzir a progressividade em 

imposto de transmissão inter vivos contrariamente às orientações extraídas do direito 

comparado. Reintroduzia-se a CPMF no sistema tributário brasileiro. Eliminava-se a 

necessidade de lei complementar para instituir o imposto sobre grandes fortunas. Este 

Projeto de Emenda à Constituição n° 41/2003, remetido ao Senado, tomou o número de 

74/2003. Antes de sua aprovação, todavia, sofreu uma série de emendas.95 

A Emenda Constitucional n° 42/2003, por fim, não contou com parte de matéria 

polêmica. Suas principais modificações no sistema tributário determinaram-se pelos 

objetivos de preservar o ajuste fiscal, como, por exemplo, no que diz respeito à 

desvinculação das receitas da União (art. 76 do ADCT); prorrogação da CPMF, com 

fixação de alíquota igual a 0,38%, a despeito de sua cumulatividade e inexpressividade de 

capacidade contributiva, previsão da possibilidade de cobrar contribuições sociais ou 

especiais na importação de produtos ou serviços e instituição da progressividade do IPVA 

em função de tipo e utilização do veículo automotor. 

 Além das medidas de ajuste fiscal, cuidou-se de estabelecer tutela às micro e 

pequenas empresas; norma de ajustamento do sistema tributário ao princípio da livre 

concorrência; redução do impacto do IR sobre a aquisição de bens de capital pelo 

contribuinte do imposto; progressividade do ITR em relação às propriedades improdutivas 

e sua isenção quanto às pequenas glebas; desoneração do ICMS e ISSQN em relação às 

exportações; vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa para manutenção 

e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária; 

vinculação de receitas dos Estados e Municípios a programa de inclusão social e 

vinculação de receita para criação de fundo estadual de fomento à cultura.  

É certo o avanço com a positivação constitucional de tais medidas, todavia, como 

será detalhado em capítulo subsequente, já deveriam constar da legislação ordinária em 
                                                             

95 Cf. R. LOBO TORRES, A Reforma Tributária da Emenda Constitucional n° 42/2003 in Reforma 
Tributária (Emendas Constitucionais n° 41 e n° 42, de 2003 e n° 44, de 2004), Belo Horizonte, Fórum, 2004, 
p. 231-232. 
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vista das limitações ao Estado no exercício de sua competência tributária impostas pelo 

valor justiça social, condicionado por princípios decorrentes da justiça fiscal e pelos 

princípios da Constituição Econômica. 

As prementes necessidades de financiamento do setor público determinam a 

atuação dos legisladores tributários a fim de supri-las, desconsiderando-se a qualidade do 

sistema tributário no que diz respeito à justiça fiscal e aos efeitos da tributação sobre a 

economia, como, por exemplo, fica evidente com a instituição de tributos cumulativos, 

inconstitucionais em face da Constituição Econômica conforme será demonstrado.  

 

III.2. Desafios à unidade do ordenamento jurídico: a superação da “técnica da 

minudência” e a necessária adequação do sistema tributário frente aos objetivos e 

princípios da Constituição Econômica e da justiça fiscal 

 

Uma tendência na história do constitucionalismo deve ser notada. Um período de 

totalitarismo sempre é sucedido por avanços constitucionais que, muitas vezes, por não 

representarem um processo de amadurecimento sociológico, influenciam a constituição 

formal, não se concretizando no plano da constituição real.  

Em 1946, verificou-se uma Constituição Econômica marcada pelos princípios do 

liberalismo, à qual se aliou um regime político, também, fundado sob ideologia liberal, 

razão pela qual J. B. LEOPOLDINO DA FONSECA
96 classificou-a neoliberal, mantendo-se 

direitos e garantias individuais expressos na Constituição de 1934.   

A Constituição de 1967, por sua vez, consolidou os fundamentos jurídicos de 

sustentação de um regime totalitário fundado sob a ideologia da segurança nacional, em 

que o valor supremo da “segurança nacional” era preferido às garantias individuais.  

Retomada a importância das garantias e direitos individuais suprimidos na ordem 

anterior, a Constituição de 1988 adotou a “técnica da minudência”, influenciada pela 

crença em que os cidadãos não estariam aptos a fazerem valer seus direitos, bem como que 

os representantes legítimos não seriam portadores da vontade popular. A referida “técnica 

da minudência” implica a enumeração exaustiva das garantias e direitos individuais no 

                                                             

96  Direito Econômico, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 118. 
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Texto Constitucional como forma de assegurar seu cumprimento, demonstrando uma 

preocupação nitidamente influenciada por períodos históricos anteriores marcados pelo 

autoritarismo.  

Em relação ao sistema tributário e aos princípios norteadores da tributação não foi 

diferente, à medida que foram minuciosamente descritas na Constituição as limitações ao 

poder de tributar.  

A “técnica da minudência” utilizada pelo Constituinte tem condicionado a 

interpretação da legislação tributária nacional de modo que não se reconhecem legítimas 

limitações ao exercício de competências tributárias fora dos capítulos dedicados, 

especificamente, à matéria tributária. É possível que, se houver alguma contribuição 

relevante deste trabalho aos estudos do Direito Tributário Brasileiro, seja, justamente, a de 

lançar as bases para a busca de princípios condicionantes do exercício de competências 

tributárias na Constituição Econômica, que representa limite a qualquer atividade, estatal 

ou privada, que influencie o sistema econômico. 

 M. CARVALHO NETTO
97, em primoroso trabalho sobre os requisitos pragmáticos 

para a interpretação adequada em determinados paradigmas constitucionais, leciona que a 

interpretação adequada no paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito 

deve reconstruir a ordem principiológica, de modo a, conciliando os valores da segurança 

jurídica e justiça, dar a solução adequada às particularidades dos casos concretos. 

Transplantando essa lição aos objetivos do presente trabalho, entende-se a necessidade de 

romper o paradigma de interpretação constitucional tributária pelo qual a Constituição 

Econômica é solenemente desconsiderada pelos formuladores da política tributária. 

Consagra-se a tradição de não reconhecer qualquer princípio aplicável à tributação fora dos 

capítulos constitucionais especificamente voltados aos princípios e limites da atividade de 

tributar.   

 É possível que outros avanços houvesse se fosse preocupação constante na doutrina 

tributária a árdua tarefa de deduzir princípios do Texto Constitucional, em que a 

interpretação constitucional adequada harmonizaria os subsistemas tributário e econômico 

presentes na Constituição da República de 1988 que, a propósito, deve ser entendida como 

um todo indivisível.  

                                                             

97  Requisitos Pragmáticos da Interpretação Jurídica sob o Paradigma do Estado Democrático de 
Direito in Revista de Direito Comparado, n° 3, p.473-486, maio 1999. 
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A lenta evolução do sistema tributário que, partindo de um amálgama 

indiscriminado de leis cujo objeto era a tributação dos atos de comércio exterior, 

atualmente, funda-se nas clássicas bases de incidência (renda, consumo e patrimônio), com 

preponderância da tributação sobre o consumo, abrigando certas incongruências em 

relação aos objetivos de justiça fiscal e social. 

A experiência das reformas tributárias demonstra que as revoluções ou soluções 

utópicas trazem consigo riscos inerentes às mudanças bruscas, em relação às quais não se 

têm prognósticos confiáveis. Por isso encontram sérias resistências na sociedade, que, 

dificilmente, lida com os conflitos de interesses, seja entre os diversos entes da federação, 

seja entre os diversos segmentos sociais que suportarão carga tributária maior em virtude 

das mudanças na estrutura tributária, de modo que KLAUS TIPKE
98 chegou a definir o 

Direito Tributário como um veículo de propostas político-partidárias e de interesses de 

grupos. 

As urgências de financiamento do setor público sempre pautaram as prioridades na 

evolução do sistema tributário brasileiro e, especialmente, na discussão das reformas 

tributárias, preterindo a definição de uma política tributária para execução em longo prazo, 

como uma política de estado que dotará o sistema tributário, paulatinamente, das 

características que o adéquam aos princípios consagrados na ordem constitucional. Em 

outras palavras, é possível afirmar-se a inexistência de um verdadeiro sistema tributário 

diante das incoerências a serem superadas. Afirma-se, de outro lado, a existência de um 

mero conglomerado de tributos não coordenados entre si e desprovidos da unidade 

sistêmica que possibilitem afirmar-lhe como um sistema tributário fundado na justiça.99 

A concepção dessa política tributária de longo prazo não depende, prioritariamente, 

de amplas “revoluções” tributárias veiculadas por meio de reforma no Texto 

Constitucional. A ordem constitucional, conforme será demonstrado, já dispõe dos 

instrumentos para tornar o sistema tributário que se tem aquele que se deseja, ou próximo 

disso. Por isso a importância em concebê-la (a ordem constitucional) como um sistema 

composto de subsistemas reunidos ordenadamente por sustentação mútua, nos quais se 

                                                             

98  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 165-166. 
99  Cf. KLAUS TIPKE, Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, Madrid, Marcial Pons, 2002, 
p. 49. 
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destacam o tributário e econômico, que, harmonizados, indicam o sistema tributário como 

um elemento da “unidade da ordem jurídica”100.  

Os valores e princípios fixados numa parte do ordenamento jurídico devem ser 

observados em todos os outros, de modo que os efeitos da tributação em relação aos 

objetivos e princípios fixados na Constituição Econômica devem ser levados em 

consideração. A divisão do ordenamento jurídico em partes ou subsistemas não é nada 

mais que uma divisão arbitrária e com finalidades meramente didáticas, às quais o 

formulador da política tributária deve, necessariamente, obliterar, sob pena de negar a 

unidade do ordenamento jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

100 Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 68-69. 
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CAPÍTULO I - CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E SISTEMA 

TRIBUTÁRIO 

 

I. Direito Econômico como instrumento de interpretação teleológica 

 

A condução da política tributária depende, em grande medida, dos nortes impostos 

pelos objetivos de estabilização e desenvolvimento econômico visados pelos governos no 

poder.  

Não é o único, mas, certamente, é a atividade financeira do Estado, aí 

compreendida, a atividade tributária, um dos instrumentos mais importantes para causar 

certos efeitos tendentes à realização de objetivos econômicos, sendo livre de dúvida 

afirmar que a tributação se apresenta como alternativa estatal de fomento do 

desenvolvimento nacional.101 

Por isso, ao estudo do Direito Tributário, são necessárias considerações ao Direito 

Econômico, não compreendido como um ramo do direito passível de secção e estudo 

autônomo enquanto disciplina jurídica, mas como um método, ou, como sintetiza F. H. 

AGUILLAR
102, para a maioria da doutrina “o Direito Econômico é apenas uma maneira 

nova de visualizar o fenômeno jurídico”. 

Segundo essa perspectiva é o Direito Econômico um método mediante o qual os 

demais ramos do Direito devem ser enquadrados para que se lhes confira um telos. EROS 

GRAU
103 chega a designá-lo um “modelo de interpretação essencialmente teleológica e 

funcional”. 

Conforme a função metodológica do Direito Econômico, então, passa a ser seu 

objetivo estabelecer um enfoque interdisciplinar para uma aproximação mais adequada 

                                                             

101  Cf. A. ELALI, Tributação e Regulação Econômica: um exame da tributação como instrumento de 
regulação econômica na busca de redução das desigualdades sociais, São Paulo, MP, 2007, p. 24. 
102  Direito Econômico: Do Direito Nacional ao Direito Supranacional, São Paulo, Atlas, 2006, p. 23. 
F. H. AGUILLAR não se filia a este entendimento que visualiza o Direito Econômico como método. 
103  Cf. EROS ROBERTO GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 
12. ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 153. 
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entre a norma e seus objetivos sócio-econômicos104 determinados constitucionalmente e 

integrantes do conteúdo do Direito Econômico, mais especificamente de uma parte dessa 

disciplina que se convencionou chamar de Constituição Econômica.  

Com isso, põe-se em evidência o comprometimento econômico do Direito, 

permitindo a eficácia da Constituição Econômica submetida à sua cláusula transformadora, 

segundo a qual o Direito se volta à transformação das estruturas sociais.105 

Não se pretende uma aproximação entre o Direito Tributário e o Direito Econômico 

que se concentre na existência pontual de normas indutoras como um instrumento para 

intervenção do Estado no domínio econômico, determinando políticas públicas econômicas 

que podem consistir em incentivar ou desestimular as atividades em determinados setores 

econômicos pela criação de externalidades negativas ou positivas. O que se pretende, como 

já delineado, é estabelecer a eficácia dos princípios decorrentes do valor justiça que 

expressem em seu conteúdo mínimo objetivos de justiça social, constitucionalmente 

tutelados, para a conformação do sistema tributário. Por isso não se pode concordar, sem 

ressalvas com o ponto de vista, que somente na extrafiscalidade há um ponto de 

intersecção entre as disciplinas.106  

Impõe-se compreender a miopia dessa visão parcial do fenômeno jurídico-

tributário. A rigor, não há normas tributárias que atendam somente a objetivos extrafiscais 

e outras que objetivem finalidades estritamente fiscais.  

O sistema fiscal deve realizar várias funções (arrecadadora, alocativa, distributiva e 

estabilizadora), sempre concomitantemente. Mesmo uma norma tributária qualquer de 

finalidade notadamente fiscal, vista sob o enfoque do Direito Econômico, não deixa de se 

vincular à cláusula transformadora da Constituição Econômica, servindo, desse modo, às 

funções alocativa e estabilzadora. 

Considerando o sistema tributário, é preciso verificar sua conformidade 

constitucional, de igual modo, tanto em consonância aos princípios estritamente tributários, 

quanto aos imperativos da Constituição Econômica. Ora, o fato que a instituição de 

tributos opera efeitos no sistema econômico deve ser suficiente para a finalidade de 

                                                             

104  Idem, p. 152-153.   
105  Cf. G. BERCOVICI, Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988, São Paulo, Malheiros, 2005, p. 30. 
106  Cf. F. H. AGUILLAR, Direito Econômico: Do Direito Nacional ao Direito Supranacional, São 
Paulo, Atlas, 2006, p. 22. 
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verificar como tais efeitos influenciam a consecução dos objetivos de política econômica 

constitucionalizados. Trata-se de buscar fundamento constitucional ao sistema tributário na 

Constituição Econômica, enquanto método que lhe informa de objetivos em face de 

transformações sócio-econômicas previstas no Texto Constitucional. 

 

II. Constituição Econômica como constituição dirigente 

II.1.  Constituição Econômica  

 

Constituição Econômica vem a ser, precisamente, a concreção normativa do modo 

como se relacionam economia e direito107. Trata-se do elemento econômico no texto 

constitucional, quer de maneira concentrada num capítulo à parte, quer esparsamente, 

consubstanciado por um plexo de normas a partir das quais se elabora uma política 

econômica conformada por uma ideologia constitucionalmente adotada.108 Ainda que se 

adote o termo no sentido aqui consignado, limitando-o à matéria econômica disposta na 

Constituição é importante referir que num outro sentido – o de Constituição Econômica 

Material – em contraponto ao de Constituição Econômica formal – o termo faz referência 

ao conjunto de normas referentes à matéria econômica, ainda que não incluídas no texto da 

Constituição da República.109 

A Constituição Econômica serve, então, à finalidade de tornar jurídica uma política 

econômica ou um certo modo de ser da economia, previsto constitucionalmente, cuja 

finalidade visa a realizar certos objetivos.110 

Trata-se do ordenamento da atividade econômica que contém seus princípios 

estruturantes, bem como diretrizes para seu funcionamento, organização e orientação.111 

                                                             

107  Cf. J. B. LEOPOLDINO DA FONSECA, Direito Econômico, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 89 
e W. P. ALBINO DE SOUZA, Primeiras Linhas de Direito Econômico, 6. ed., São Paulo, LTr, 2005, p. 209. 
108  Cf. G. BERCOVICI, Constituição Econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988, São Paulo, Malheiros, 2005, p.13. 
109  Cf. M. GONÇALVES FERREIRA FILHO, Direito Constitucional Econômico, São Paulo, Saraiva, 1990, 
p. 6-7. 
110  Cf. W. P. ALBINO DE SOUZA, Primeiras Linhas de Direito Econômico, 6. ed., São Paulo, LTr, 2005, 
p. 209 e J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7. ed., Coimbra, 
Almedina, 2003, p. 345-346. 
111 Cf. J. SIMÕES PATRÍCIO, Curso de Direito Econômico, 2. ed., Lisboa, Associação Acadêmica da 
Faculdade de Direito de Lisboa, 1981, p. 158. 
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II.2. Constituição dirigente e objetivos da Constituição Econômica 

 

As exigências do Constitucionalismo Liberal contentavam-se com estatutos 

organizatórios liberais, mediante os quais os textos constitucionais traziam normas de 

organização política do Estado aliadas à previsão de direitos fundamentais de primeira 

geração.112 Em relação à ordem econômica, o Constitucionalismo Liberal expressava a 

opção pela propriedade privada e liberdade contratual, no bojo do capitalismo 

concorrencial.113  

Uma concepção de Estado Liberal distinguia-se pela finalidade perseguida, qual 

seja, a liberdade individual, de modo que o Estado era tanto mais perfeito, quanto mais 

garantia o desenvolvimento das liberdades individuais, permitindo que os indivíduos 

pudessem, cada um segundo seus talentos e capacidades, perseguir os fins individuais que 

lhes aprouvessem. A concepção de Estado Liberal, desse modo, limita-se a remover 

obstáculos que se colocam diante de cada um dos indivíduos na busca pela felicidade 

individual. Conforma-se, dessa maneira, o pano de fundo para ao sistema jurídico e, 

especialmente, à ausência de finalidade própria do Estado, especialmente no que se refere à 

atuação sob a economia, sendo-lhe inteiramente alheia as noções de bem-estar geral ou 

desenvolvimento econômico na escolha de suas finalidades. 

 Cuidava, o Estado Liberal, de estabelecer uma ordem jurídica apta a definir as 

esferas de liberdade individual, permitindo a coexistência dos cidadãos, cada qual com sua 

particular esfera de liberdade114. 

Tratava-se de estabelecer uma ordem jurídica apta a tutelar as liberdades 

individuais diante do despotismo estatal. A igualdade formal alcança expressão 

constitucional nas primeiras constituições inseridas no paradigma liberal, à medida que se 

extinguem privilégios desfrutados pela nobreza e clero, bem como a discriminação fundada 

                                                             

112  Cf. J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7. ed., Coimbra, 
Almedina, 2003, p. 183. 
113  Cf. EROS ROBERTO GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 
12. ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 73. 
114  Cf. L. S. CABRAL DE MONCADA, Direito Económico, 2. ed., Coimbra, Coimbra, 1988, p. 22-23. 
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no nascimento. Falava-se em direito à abstenção estatal como salvaguarda de liberdades 

individuais, telos do Estado Liberal.115 

Com essas características, não se poderia esperar que houvesse maior influência da 

Constituição Econômica no estabelecimento dos princípios tributários. Como se viu, isso 

só é possível se a ordem constitucional prevê finalidades, mediante as “normas-objetivos” 

referidas por EROS GRAU.  

À concepção de Estado Liberal interessava a forma de relacionamento entre o valor 

liberdade e o tributo. Sem tributo não haveria liberdade, e sem liberdade não haveria 

tributo. O entendimento do imposto, enquanto preço pela estatuição do Estado garantidor 

das liberdades individuais, impõe-lhe os limites do consentimento do cidadão, razão pela 

qual adquire especial relevo, enquanto princípio basilar do Estado Liberal, no que se refere 

à tributação, a legalidade.116 Isso, por certo, não implicava prevalência do valor justiça, 

mas o império da segurança jurídica. 

A partir da Constituição do México (1917) e Weimar (1919), ocorre uma mudança 

de paradigmas no constitucionalismo ocidental que resulta na gradual introdução de 

normas de conteúdo econômico e social nos textos constitucionais.  L. S. CABRAL DE 

MONCADA
117, após magistrais páginas nas quais se dedica a traçar os fundamentos dos 

paradigmas do Estado Liberal e Social quanto à intervenção estatal nas relações 

econômicas, afirma que no “novo Estado-de-Direito” intervencionista, a ordem jurídica 

atribui à norma um papel diferente do que lhe cabia nos paradigmas anteriores. Em Estado 

intervencionista a “norma jurídica assume conteúdo econômico e social perdendo a 

neutralidade axiológica que a caracterizara na fase liberal”. Eis que a norma jurídica, 

enquanto instrumento de intervenção do Estado sobre o domínio econômico, para utilizar a 

expressão de EROS GRAU, serve para edificação de alterações na ordem econômica e social 

visando a realizar aqueles valores pretendidos constitucionalmente. MONCADA conclui 

afirmando que “a neutralidade da norma jurídica está definitivamente ultrapassada”.  

                                                             

115 Cf. D. SARMENTO, Os direitos fundamentais nos paradigmas liberal, social e pós-social (Pós-
modernidade constitucional?) in Crise e desafios da Constituição: perspectivas críticas da teoria da prática 
constitucionais brasileiras, Belo Horizonte, Del Rey, 2004, p.  377-385. 
116  Cf. R. LOBO TORRES, Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e 
Princípios Constitucionais Tributários, Volume II, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 71. 
117  Cf. L. S. CABRAL DE MONCADA, Direito Económico, 2. ed., Coimbra, Coimbra, 1988. 
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F. NUSDEO
118, por sua vez, identifica o fato de o Estado não mais se contentar com 

sua “relativa neutralidade e platonismo”, à medida que passa a assumir um papel “de 

lograr a obtenção de objetivos de política econômica”. 

Cumpre, antes de prosseguir, fixar a correta compreensão da expressão ordem 

econômica, tal como utilizada neste trabalho. EROS GRAU
119, ao discorrer sobre esta 

questão específica, opina que no contexto do discurso jurídico, ordem econômica somente 

poderia referir-se a uma parcela da ordem jurídica que se refere à economia. Apesar disso, 

a Constituição da República do Brasil toma a expressão referida em sentido diverso. Alude 

ao modo de ser da economia, enquanto fato da vida, ou seja, enquanto conjunto de relações 

econômicas. Desse modo, por ordem econômica, refere-se o mundo do ser.  

Tais normas de índole econômica introduzidas nos textos constitucionais definem 

programas e estabelecem diretrizes para a ordem econômica, razão pela qual as 

constituições nas quais se incluem são chamadas dirigentes.120 

A expressão constituição dirigente foi inicialmente introduzida no 

constitucionalismo por PETER LERCHER, que o fez para designar a existência de 

determinadas normas de índole constitucional, cujo principal objetivo era o 

estabelecimento de tarefas e fins estatais, sem, contudo, traçar meios apropriados à 

consecução das finalidades exigidas constitucionalmente. A maior influência para difusão 

do termo entre constitucionalistas brasileiros veio com o desenvolvimento do tema 

proposto por J. J. GOMES CANOTILHO, responsável por fazê-lo no âmbito dos estudos sobre 

a Constituição portuguesa de 1976, que incorporava diversos deveres e tarefas estatais, 

sobretudo prestações de natureza social e finalidades econômicas.121 

Dessa forma, é a Constituição Econômica que adquire o qualificativo de dirigente, 

quando se ultrapassa o paradigma constitucional liberal das Constituições meramente 

                                                             

118 Cf. F. NUSDEO, Fundamentos para uma codificação do direito econômico, São Paul, RT, 1995. 
119  A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São Paulo, 
Malheiros, 2007, p. 67. 
120  Cf. J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7. ed., Coimbra, 
Almedina, 2003, p. 183. 
121 Cf. J. A. LEITE SAMPAIO, Teorias constitucionais em perspectiva: em busca de uma constituição 
pluridimensional in Crise e desafios da Constituição: perspectivas críticas da teoria da prática constitucionais 
brasileiras, Belo Horizonte, Del Rey, 2004, p.  31-32. 
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estatutárias ou orgânicas que se dispunham sobre normas de índole econômica, cuidavam, 

tão somente, de recepcionar a ordem econômica existente.122 

Essas constituições dirigentes buscam dar à política racionalidade, legitimando-a 

pelo estabelecimento de fundo constitucional à escolha dos atos discricionários inerentes à 

ação dos Poderes Públicos.123 

A Constituição Econômica, antes de reproduzir uma ordem econômica abstrata, 

serve ao objetivo de restringir o âmbito de liberdade dos legisladores infraconstitucionais 

no tocante a medidas que possam influenciá-la. Desse modo, a concretização de uma 

política econômica cuja direção é assumida pelo Estado passa a deter o objetivo de 

modificação das estruturas sociais. Trata-se, então, da transformação da realidade pelo 

Direito, especialmente valorizada em países nos quais persiste certa desigualdade social, 

em virtude de suas possibilidades de transformação social sem conflitos físicos. 124 

Nos dizeres de J.J. GOMES CANOTILHO
125, é a Constituição Econômica, ao mesmo 

tempo, limite e impulso ao legislador. Limite porque lhe é vedado instituir legislação 

executora de uma política econômica contrária à sinalização imposta pela Constituição 

Econômica, impulso porque se exige do Estado a persecução de uma política econômica 

em conformidade com as normas impositivas da Constituição Econômica, tendo o objetivo 

precípuo de modificar a ordem econômica, moldando-a a seus desígnios. 

A concretização dos fundamentos e a consecução das finalidades da cláusula 

transformadora (art. 3°, da Constituição da República) devem ser perseguidos mediante a 

adoção de princípios norteadores da atividade estatal, sem os quais toda atividade estatal, 

especialmente a tributária, quando interpretada pela consideração de seus efeitos em 

relação às finalidades pretendidas constitucionalmente, deverá ser tida por inadequada 

                                                             

122  Cf. EROS GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São 
Paulo, Malheiros, 2007, p. 77. 
123   Cf. G. BERCOVICI, Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988, São Paulo, Malheiros, 2005, p. 35. 
124  Cf. J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7. ed., Coimbra, 
Almedina, 2003, p. 346; Cf. G. BERCOVICI, Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir 
da Constituição de 1988, São Paulo, Malheiros, 2005, p. 30; J. A. LEITE SAMPAIO, Teorias constitucionais 
em perspectiva: em busca de uma constituição pluridimensional in Crise e desafios da Constituição: 
perspectivas críticas da teoria da prática constitucionais brasileiras, Belo Horizonte, Del Rey, 2004, p. 33. 
125 Idem (primeira referência), p. 183. 
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frente ao sistema constitucional, uma vez que Constituição Econômica e seu conteúdo 

normativo compromete todo o Direito.126 

A Constituição Econômica Brasileira é marcadamente dirigente, consoante se 

percebe pela análise de seu art. 3°, representativo da cláusula transformadora que institui 

como objetivos da República: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a 

garantia do desenvolvimento regional; erradicação da pobreza, marginalização e redução 

das desigualdades regionais e sociais e promoção do bem de todos sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

A justiça social, enquanto valor, fundamenta axiologicamente os princípios da 

Constituição Econômica e lhes preordena as finalidades. Define-se a justiça social como o 

valor pelo qual se repartem riquezas a cada um segundo a sua necessidade. Na transição 

entre os paradigmas constitucionais liberais e socializantes, representa a evolução da 

igualdade formal para a igualdade material, concretizada pela ação do Estado com ações de 

redistribuição da riqueza privada e prestações crescentes de utilidades (bens públicos ou 

privados) pelo Estado.127 

Objetivos dos quais a condução de quaisquer atuações estatais não poderão 

descuidar, enquanto informadores da “fórmula política” que torna jurídicos princípios 

ideológicos manifestados pelo Poder Constituinte, cujo interesse principal é a 

transformação da realidade social e econômica brasileira128, tornando concreto o bem-estar 

de todos. 

A Constituição da República do Brasil de 1988 alia aos objetivos de sua cláusula 

transformadora princípios fundamentais que, antes de tudo, demarcam a opção por uma 

ideologia de cunho social, mediante a qual se dá alto relevo e ênfase aos fundamentos da 

República: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e preservação dos valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa.129  

                                                             

126  Cf. J. B. LEOPOLDINO DA FONSECA, Direito Econômico, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 
126. 
127  F. A. Zilveti, Princípios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva. São Paulo, Quartier 
Latin, 2004, p. 122. 
128  Cf. G. Bercovici, Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 
de 1988, São Paulo, Malheiros, 2005, p. 36. 
129  Cf. J. B. LEOPOLDINO DA FONSECA, Direito Econômico, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 
124. 
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Inegavelmente, os efeitos ocasionados pela tributação interferem na consecução de 

tais finalidades. Por exemplo, a justa repartição da riqueza nacional pode ser perseguida 

com a instituição de um imposto sobre a renda pessoal e progressivo, aliado a uma 

tributação sobre o consumo que adapte a estrutura do consumo às necessidades de 

desenvolvimento econômico e justiça social, mediante a oneração do consumo de luxo e, 

por fim, instituindo um regime de finanças regionais que sirva à justa repartição do ônus 

tributário em relação aos diferentes Estados brasileiros. 

 Verificados os fundamentos e objetivos da Constituição Econômica brasileira, 

deve-se fazer ressalva à opção por ideologias socializantes, sem, contudo, haver adotado 

posições extremas. O Texto Constitucional (art. 1°, caput, Constituição da República) 

qualifica o Estado Brasileiro como Democrático de Direito. Não o qualificou Estado Social 

ou de Direito, justamente porque, se o fizesse, seria inerente a opção socializante, sem 

necessariamente um compromisso democrático ou o liberalismo absoluto no qual a 

propriedade não encontraria condicionantes.130  

Posições essas dissonantes dos anseios políticos da sociedade brasileira, à qual 

pareceu a opção mais acertada a escolha de um regime que conciliasse os direitos e 

garantias individuais de primeira geração com um Estado de prestações sociais que 

compreendia a falência da pretensa neutralidade e absenteísmo estatal frente aos clamores 

sociais, em que as liberdades burguesas se mostravam insuficientes aos anseios de justiça 

social.131 O Estado Social apresenta as correções do individualismo liberal característico do 

Estado de Direito e afirma os direitos sociais pelo primado ou valor da justiça social, mas 

se compadece com diversos regimes políticos antagônicos (fascismo, democracia, 

nacional-socialismo, etc).132 

Por isso, o Constituinte de 1988 afirma e funda um Estado Democrático de Direito. 

Explica J. AFONSO DA SILVA
133 que o democrático qualifica o Estado, de modo que os 

valores da democracia influenciam todos os elementos constitutivos do Estado, 

especialmente o ordenamento jurídico, que, por isso, deve revelar-se voltado ao interesse 

coletivo. Essa democracia que se realiza pelo Estado Democrático de Direito não se limita 

                                                             

130  Cf. G. RINCK, Wirstschafsrecht, 2. Ed, Koln, Carl Heymanns Verlag KG, 1969, p. 23 apud L. E. 
SCHOUERI, Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica, Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 83. 
131  Cf. J. AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 22. ed., São Paulo, Malheiros, 
p. 115. 
132  Cf. P. BONAVIDES, Do Estado Liberal ao Estado Social, São Paulo, Malheiros, 2001, p. 205-206. 
133 Idem, p. 119 (nota 131). 
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à garantia de direitos políticos, nem se resume ao sufrágio, devendo resultar num processo 

de convivência social especialmente qualificado pelos valores liberdade, justiça, 

solidariedade e pluralismo. A instituição do regime democrático especialmente qualificado 

por valores, sem a previsão de direitos sociais que consubstanciem formas de liberação da 

pessoa humana de privações, é letra morta. Devem, por outro lado, ser acompanhados da 

vigência de condições econômicas aptas à sua materialização.134 

A instituição de normas de cunho econômico aptas a intermediar a construção desta 

postura de equilíbrio denominada “Estado Democrático de Direito”, no qual convivem 

valores liberais com justiça social, razão pela qual pode se falar em “existência digna, 

conforme os ditames da justiça social” são fim maior da Constituição Econômica 

brasileira, à qual há princípios instrumentais e preordenados à sua realização.135  

Vê-se, portanto, que a Constituição Econômica define os fins, dentre os quais se 

pretende abordar a justiça social, enquanto valor informador dos princípios da Constituição 

Econômica a serem tratados a seguir.  

 

III. Princípios da Constituição Econômica e sistema tributário 

 

A Constituição Econômica define, ainda, o modo para alcance desses fins quando 

estabelece os princípios jurídicos limitadores de qualquer atividade estatal ou privada que 

enseje efeitos na ordem econômica. Tais princípios serão estudados adiante, cuidando de 

responder acerca de sua eficácia em relação aos efeitos econômicos da tributação. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

134 Cf. J. AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 22. ed., São Paulo, Malheiros, p. 
119-120. 
135  Idem, p. 788. 
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CAPÍTULO II –A TRIBUTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA SOBERANIA 

 

I. Conteúdo do princípio da soberania 

 

Dentre os princípios diretores da ordem econômica estabelecidos na Constituição 

da República de 1988, destaca-se a soberania nacional, disposto ao art. 170, I, do Texto 

Constitucional. 

Considerando que o Constituinte firmou-se pela soberania política, no art. 1°, 

estabelecendo-a como fundamento do Estado Democrático de Direito, concomitantemente 

à independência nacional (art. 4°, I), como princípio regente de suas relações 

internacionais, a interpretação sistemática do princípio da soberania nacional no bojo do 

art. 170 do Texto Constitucional indica a opção pela soberania econômica, o que 

representa uma dimensão da soberania que extrapola a ideia de soberania política.136 

Impõe-se o dever aos formuladores das políticas públicas no campo das relações 

internacionais de repelir qualquer tentativa de ingerência estrangeira no modo de ser da 

economia brasileira, sendo, por isso, instrumental ao princípio da não-intervenção.137 

Soberania econômica é, além de finalidade a ser alcançada pela ordem econômica, 

instrumento à finalidade maior de assegurar a todos existência digna. Supõe a 

modernização da economia e da sociedade, além da ruptura da dependência econômica em 

relação às sociedades desenvolvidas.138  

Quanto à necessária ruptura da dependência econômica, em relação às sociedades 

desenvolvidas, entende-se que há necessidade de instituição de políticas públicas que 

visem ao fortalecimento de empresas de capital nacional, possibilitando o pleno 

desenvolvimento da indústria nacional, notadamente pela transferência e desenvolvimento 

de tecnologia com aplicação industrial.  

                                                             

136  Cf. EROS ROBERTO GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 
12. ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 225; L. E. SCHOUERI, Normas tributárias indutoras e intervenção 
econômica, Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 90.  
137  Cf. J. B. LEOPOLDINO DA FONSECA, Direito Econômico, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 
127. 
138 Op cit  (primeira referência da nota 136). 
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O desenvolvimento de capital nacional implica retenção da riqueza no território 

nacional, além da apropriação de externalidades positivas pela sociedade brasileira, em 

virtude da constante busca pela inovação por parte de sociedades empresárias de capital 

estrangeiro. 

O princípio da soberania econômica exige do Estado que as políticas públicas no 

campo da economia não sejam desvencilhadas daquelas aplicadas em outros países, 

criando, aqui, condições de desenvolvimento de atividades empresariais comparáveis 

àquelas vigentes no resto do mundo, como modo de assegurar a competitividade 

internacional às sociedades empresárias instaladas no Brasil, garantindo, ainda, condições 

de competir, no mercado externo, aos produtos de procedência nacional.139 

A opção constitucional pelo princípio da soberania nacional significa, antes de um 

isolamento, o estabelecimento de uma posição de igualdade entre as pessoas de capital 

nacional e os demais atores no mercado internacional, além, como assevera L. E. 

SCHOUERI
140, da inserção do Estado Brasileiro, na ordem internacional, pelo respeito aos 

Tratados Internacionais. 

Os efeitos da tributação podem influenciar a consecução das finalidades inerentes 

ao referido princípio da Constituição Econômica de diversas maneiras. Há, portanto, 

possibilidade de oposição judicial aos atos de tributação cujos prognósticos ou 

diagnósticos dos efeitos indicam o impedimento às finalidades expostas. 

 

II. Acordos internacionais em matéria tributária e o princípio da soberania 

 

Destaca-se a necessidade de observância dos acordos internacionais atinentes à 

matéria tributária, pelo que se eliminam inconvenientes à realização de transações 

econômicas entre residentes em diferentes países como, por exemplo, a bitributação da 

renda e do patrimônio. 

A inserção do país na ordem internacional torna determinante o respeito aos 

tratados e acordos internacionais.  É expressão da soberania, enquanto demarcação da 

                                                             

139  Cf. EROS ROBERTO GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 
12. ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 229-230. 
140  Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, Rio de Janeiro, Forense, 2005, 
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autonomia e expressão do poder estatal, concedendo-lhe uma posição de coordenação e 

independência em face dos demais, à qual só é legítima a autolimitação por meio dos 

acordos e tratados internacionais ou pelo Poder Constituinte. A soberania não é o poder em 

si, mas qualificação jurídica do poder que se determina supremo em um determinado 

território.141 

Nas relações internacionais entre os países, observa-se a igualdade e independência 

atribuídas a cada um deles e legitimadas pelo reconhecimento mútuo, por isso é que se diz 

não haver respeito à soberania alheia sem reciprocidade de respeito mútuo nas relações 

internacionais. Desse modo, poder soberano pode definir-se como poder que se 

autodetermina pela reciprocidade de respeito aos demais Estados soberanos, extraindo-se 

do princípio da soberania nacional contido na Constituição Econômica brasileira a 

necessária observância dos tratados internacionais,142 em especial, dos acordos 

internacionais em matéria tributária. 

Parece, portanto que, com fulcro no referido princípio que aponta finalidades ao 

Poder Público, sem indicação de condutas concretas, conferindo direito subjetivo aos 

administrados de se oporem judicialmente aos atos conflitantes com tais finalidades poderá 

ser impugnado ato administrativo ou legislativo que implique violação aos termos de 

tratado internacional ou negativa de aplicabilidade. 

A possibilidade de exigência do respeito aos tratados decorre da eficácia positiva 

do princípio da soberania econômica, à medida que implica o reconhecimento do direito 

subjetivo aos efeitos no sistema tributário que decorrem da realização dos prognósticos de 

efeitos dos tratados ou acordos internacionais. 

 

III.  Conveniência da adoção do princípio do destino e princípio da soberania 

 

Em capítulo anterior, observou-se a nítida dissonância entre o legislador tributário e 

o princípio da soberania nacional influenciado pela denominada “técnica da minudência”. 

                                                             

141  Cf. H. TÔRRES, Pluritributação internacional sobre as rendas das empresas, 2. ed, São Paulo, RT, 
2001, p. 62 a 63. 
142  Idem, p. 67 a 68. 
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A mudança de paradigmas hermenêuticos que se propõe teria tornado inúteis às 

modificações no sistema tributário relativas à desoneração das exportações.  

O Estado, ao instituir imposto sobre consumo, relativo a fatos em conexão com 

mais de um Estado, quer se dizer, relativo aos atos de importação e exportação, deve optar 

por um dos elementos de conexão: origem ou destino.  

É fato a costumeira opção pela cobrança do imposto no país de destino, de modo 

que o país de origem procede à restituição ou isenção do imposto, instituindo, por outro 

lado, encargos às importações para, ao menos, dar-lhes tratamento igualitário às operações 

internas. A opção por um mesmo princípio em relação à generalidade dos países resulta na 

eliminação da maioria dos inconvenientes resultantes da dupla tributação no país de origem 

ou de destino.143 

O falseamento da adoção do princípio do destino, largamente utilizado, resulta em 

distorções à competitividade dos produtos nacionais não imputáveis a efetivos ganhos de 

eficiência. A não adoção do princípio do destino ocasiona piora na situação relativa da 

produção nacional no mercado internacional. 

O princípio da soberania internacional indica a opção pelo princípio do destino, 

exonerando da tributação sobre o consumo os produtos nacionais exportados. Trata-se de 

uma forma de torná-los mais competitivos, e onerando os produtos importados, seja com o 

objetivo de igualar sua competitividade aos nacionais, fazendo incidir os mesmos tributos 

que aqueles incidentes sobre os produtos de procedência nacional, seja com o objetivo de 

desestimular importações, como maneira de fomentar o desenvolvimento da indústria 

nacional e, concomitantemente, a inovação tecnológica. 

Dessa forma, a desoneração das exportações, mediante a opção pelo princípio do 

destino, não necessitaria constar das recentes reformas constitucionais descritas neste 

trabalho, uma vez que inferência lógica do referido princípio da Constituição Econômica, 

sendo, somente por isso, exigível do legislador tributário, a ponto de desafiar controle de 

constitucionalidade.  

É oportuno mencionar, ainda, que a existência de mecanismos que dificultem ou 

adiem a devolução de créditos tributários referentes às exportações implica na oneração 

tributária dessas operações, violando o princípio do destino. Têm sido amplamente 
                                                             

143  Cf. A. XAVIER, Direito Tributário Internacional: tributação das operações internacionais, 
Coimbra, Almedina, 1993, p. 208 a 210. 
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noticiadas as dificuldades encontradas pelos Estados da Federação, em relação ao 

descumprimento, por parte da União Federal, do que dispõe o art. 31 da Lei Complementar 

n° 87/1996 referente à compensação pela desoneração do ICMS incidente nas exportações 

que tem servido como justificativa dos Estados para imposição de restrições à devolução 

dos respectivos créditos tributários. 

 Assim, a eficácia positiva do princípio da soberania implica o reconhecimento do 

direito subjetivo aos efeitos econômicos que decorrem da desoneração tributária das 

exportações. Sua eficácia interpretativa permite ao indivíduo exigir, seja do Judiciário, ou 

dos formuladores da política tributária, que interpretem as normas relativas à desoneração 

das exportações de acordo com as normas de hierarquia superior contidas nos princípios 

constitucionais. Sua eficácia negativa impõe a invalidação de normas jurídicas, cujos 

efeitos sejam contrários ao núcleo mínimo de significação do princípio da soberania, 

instituindo qualquer tipo de ônus tributário sobre as exportações.  

A oposição judicial poderá ter como objeto a instituição de impostos em relação às 

operações destinadas ao exterior ou a imposição de limitações ao aproveitamento de 

desonerações em relação a tais operações externas por parte das pessoas prejudicadas pelos 

atos de tributação ou instituição de obrigações acessórias desproporcionais impugnadas. 

  

IV. Tributação extrafiscal, desenvolvimento tecnológico e princípio da soberania 

 

O conteúdo jurídico do princípio da soberania nacional supõe a modernização da 

economia144 como passo à ruptura da dependência econômica em relação a economias 

desenvolvidas que, por sua vez, é essencial à concretização dos efeitos econômicos ínsitos 

ao princípio em tela. 

Nesse passo, caracteriza-se o direito subjetivo de se opor a qualquer ato de 

tributação capaz de embargar a inovação tecnológica ou omissão em incentivá-la. 

Desse modo, a análise de constitucionalidade de normas tributárias extrafiscais 

indutoras que visem à capacitação tecnológica nacional encontra, como paradigma de 

                                                             

144  Cf. EROS GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São 
Paulo, Malheiros, 2007, p. 225. 
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análise da constitucionalidade em relação à adequação do diagnóstico/prognóstico de seus 

efeitos, o princípio da soberania, em sua acepção econômica.  

Sendo o ato de tributação em análise capaz de alcançar os efeitos em relação ao 

fomento da inovação tecnológica, verifica-se sua constitucionalidade em face dos objetivos 

pretendidos constitucionalmente. 

Nesse prisma, parece legítimo o estabelecimento de incentivos fiscais, visando à 

capacitação tecnológica nacional, tais como os PDTI e PDTA. 

 O princípio da soberania indica o dever do Estado de modular alíquotas de 

impostos incidentes sobre a renda de pessoas jurídicas nacionais dedicadas à pesquisa 

científica e a atividades de desenvolvimento tecnológico, incentivando-as na aquisição de 

bens essenciais às atividades tecnológicas nos termos do arts. 170, I, 218 e 219 da 

Constituição da República, a exemplo do quanto estabelecido na Lei n° 11.196/2005. Sua 

eficácia negativa impõe a invalidação de normas jurídicas, cujos efeitos sejam contrários 

ao objetivo de buscar a soberania econômica pelo desenvolvimento e inovação tecnológica.  

Confere, ainda, direito subjetivo de oposição judicial a atos de tributação que, 

comprovadamente, impliquem oneração de bens essenciais à pesquisa científica e à 

inovação tecnológica por sua incompatibilidade com as finalidades da Constituição 

Econômica expressas no princípio da soberania. 

 

V. Vedação à concorrência tributária internacional ruinosa e princípio da soberania 

 

A soberania, recebendo a qualificação fiscal, importa na capacidade atribuída a um 

Estado de escolher livre de ingerências internas sua política tributária. A soberania fiscal é, 

portanto, expressão da posição de independência assumida internacionalmente.145 

A mobilidade dos fatores de produção ocasionada em razão da globalização levou a 

considerável elevação dos fluxos de investimentos internacionais146, implicando no 

fenômeno que tem sido chamado “nomadismo fiscal”, o qual resulta em significativa 

                                                             

145  Cf. A. TOFFOLI TAVOLARO: Fonte e Domicílio: Nova Configuração no Direito Tributário 
Internacional in Direito Tributário Internacional, São Paulo, MP, 2006. 
146  Cf. MICHAEL RODI, Concorrência Tributária Internacional por Investimentos in Direito Tributário 
Atual, v. 21, 2007, p. 126. 
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redução da soberania fiscal147, passando a limitar as possibilidades de exercício de 

competências tributárias legitimamente concedidas pela ordem interna. 

Com efeito, do ponto de vista dos agentes econômicos, a decisão racional impõe a 

busca pela tributação nos locais de menor ônus fiscal quando outros fatores não 

influenciarem a escolha em outro sentido ou forem semelhantes para as economias 

concorrentes. Impõe-se, ainda, delimitar a discussão acerca da neutralidade tributária 

internacional às bases móveis de incidência que são, justamente, aquelas que permitam a 

mobilidade para conectar o fato tributário a distintas soberanias de acordo com a 

conveniência do contribuinte. Isso leva a que a concorrência tributária internacional seja 

percebida por agentes econômicos como oportunidade de reduzir despesas tributárias, 

enquanto os Estados a percebem como um dado da realidade que limita sua soberania 

nacional.148 

A mobilidade de fatores de produção é dado da realidade, mas as posições dos 

Estados nacionais em relação às suas consequências não são. Devem, em tese, determinar-

se pela escolha daquela mais adequada em face dos princípios constitucionais e do objetivo 

de maximização do bem-estar (justiça social) informador da Constituição Econômica. 

J. OWENS
149 identifica três diversas posições a serem tomadas pelos Estados 

nacionais diante da redução de soberania fiscal ocasionada pela mobilidade de fatores de 

produção. A primeira opção é reduzir-se a uma posição isolacionista, mantendo ao máximo 

sua soberania fiscal e ignorando a mobilidade das bases de incidência tributária, o que é 

inviável e indesejável. Implica, ainda, a adoção de uma política tributária de fomento à 

concorrência tributária. A segunda opção consistiria em verter força política para a criação 

de uma autoridade tributária internacional e um código tributário internacional, cujo 

principal objetivo seria a harmonização fiscal internacional. Apesar de parecer racional, 

não seria factível politicamente por implicar em renúncia à soberania fiscal, vale dizer, ao 

direito de tributar da forma mais adequada à realidade econômica, social e cultural do país. 

A terceira opção seria a intensificação da cooperação internacional, o que inclui a 

                                                             

147 Cf. A. A. CASTRO, Repercussões da Globalização na Economia Brasileira, Dissertação de 
Mestrado, Brasília, Universidade Católica de Brasília, 2006, p. 53. 
148  CONSELHO DE IMPOSTOS DA FRANÇA, A concorrência tributária e a empresa: 22º Relatório para o 
Presidente da República – 2004 in Revista Internacional de Direito Tributário, v. 3, 2005, traduzido por Igor 
Mauler Santiago, Valter Lobato e Misabel Abreu Machado Derzi, p. 266. 
149 Taxation in a global environment, disponível em 
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/650/Taxation_in_a_global_environment.html, acessado 
em 26 de novembro de 2009. 
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abstenção em adotar política tributária que consubstancie concorrência fiscal ruinosa e a 

partilha de informações. Trata-se de uma posição de equilíbrio a ser adotada, mediante a 

qual se mantém a soberania fiscal, mas assumem que sua soberania fiscal será influenciada 

por considerações atinentes à ordem internacional, o que significa que devem considerar 

com cautela os efeitos das decisões de política tributária em relação à soberania fiscal de 

outros países.  

Um status de neutralidade concorrencial internacional, em que seja indiferente a 

um determinado investidor escolher esta ou aquela economia150, não depende somente da 

tributação, mas de uma série de fatores, entre os quais se destacam: o ambiente 

macroeconômico para determinada atividade; a facilidade para iniciar o negócio, no que se 

refere aos registros necessários; obtenção de licenças e grau de exigências estatais quanto à 

regulação estatal na economia; facilidade em contratar mão-de-obra, seu custo e encargos 

sociais incidentes sobre a folha de pagamento; devida proteção legal à propriedade 

industrial; facilidade para obtenção de créditos e taxas de juros praticadas; proteção legal 

ao investidor, quanto à qualidade da legislação societária, principalmente no que toca à 

responsabilização de administradores, transparência e confiabilidade das informações 

contábeis; custos administrativos para importar e exportar; custos para execução de 

contratos e burocracia para o encerramento do empreendimento.  

A neutralidade concorrencial tributária é utópica, impondo-se perguntar qual das 

posições tratadas por J. OWENS é constitucionalmente adequada em face do princípio da 

soberania. 

A posição isolacionista, apesar de representar a manutenção do grau máximo da 

soberania tributária, implicará outras duas opções de posicionamento frente ao problema. 

De um lado, poderá verificar-se o completo alheamento às interferências internacionais ao 

exercício de soberania tributária. Isso poderá implicar, se outros fatores não concorrerem 

para resultado diverso, redução da base tributária ocasionada pela “fuga” das bases móveis, 

sem perspectivas de obtenção de informações que possibilitem fiscalizações, caso o Estado 

opte pela tributação universal dos residentes. Parece certo que a redução na arrecadação 

decorrente desse posicionamento causa a diminuição da capacidade de fornecimento de 

                                                             

150  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Steuerrecht, 18. ed., Colônia, Otto Schmidt, 2005, p. 33 apud 
GERD W. ROTHMANN, Tributação, sonegação e livre concorrência, trabalho inédito, 2008. 
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bens públicos e privados por parte do Estado e, consequentemente, reduz o bem-estar 

social. 

De outro, poderá representar a desconsideração da soberania alheia, implicando 

adoção de uma posição agressiva no que diz respeito à concorrência tributária internacional 

por investimentos. Em geral, os Estados justificam medidas tributárias que fomentem a 

concorrência tributária internacional por investimentos por objetivos nobres, tais como: a 

redução do desemprego, promoção do desenvolvimento econômico e tecnológico, dentre 

outros ocasionados pelo maior fluxo entrante de investimentos.151 

Deve ser ressaltado, entretanto, que a concorrência tributária, apesar de estimular os 

governos a arrecadarem e gastarem com maior eficiência152, se cautelosa, poderá, se levada 

a excessos, ocasionar o que se denominou “corrida ao fundo poço”, cuja caracterização dá-

se pela redução das alíquotas tributárias com o objetivo de atrair ou incentivar a 

permanência de investimentos.153 Essa tendência de redução de impostos diretos, 

especialmente sobre os rendimentos de atividades empresárias ou capital, acaba sendo 

compensada pela maximização da tributação sobre o consumo e rendimentos de trabalho 

assalariado (bases de incidência tributária com reduzida mobilidade no contexto 

internacional).154 Esse posicionamento não é adequado aos objetivos constitucionalizados 

na Constituição Econômica, uma vez que não contribui para a redução das desigualdades 

sociais ou maximiza a riqueza nacional, sendo indiferente à consecução da justiça, seja 

qualificada como social ou fiscal, almejada como finalidade da Constituição Econômica. 

Portanto, a atração de investimentos em si não é valorizada pela ordem constitucional, 

passa a ser enquanto instrumental aos objetivos econômicos de maximização de bem-estar 

constitucionalmente pretendidos. 

A análise dos efeitos sobre o bem-estar de uma concorrência tributária 

internacional deve dar-se em uma dupla dimensão. A primeira delas diz respeito ao 

prognóstico da maximização de bem-estar no âmbito interno e perfaz-se pela pergunta se 

                                                             

151  Cf. A. DE M. BORGES, Considerações Sobre o Combate à Concorrência Tributária Internacional 
Prejudicial in Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 12, 2004, p. 53 a 70. 
152 Cf. H. TORRES, Direito tributário internacional: planejamento tributário e operações 
transnacionais, São Paulo, RT, 2001, p. 68. 
153 Cf. C. E. MCLURE JR., Globalization, Tax Rules and National Sovereignty in Bulletin for 
International Fiscal Documentation, Amsterdam, IBFD, ago, 2001, p. 328 a 341 
154  Cf. MICHAEL RODI, Concorrência Tributária Internacional por Investimentos in Direito Tributário 
Atual, v. 21, 2007, p. 128; A. LEMGRUBER, A tributação do capital: o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
e o Imposto sobre Operações Financeiras in Economia do Setor Público no Brasil, Rio de Janeiro, Elsevier, 
2004, p. 212 a 218. 
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os benefícios marginais são compensados pelos custos marginais ocasionados pela redução 

do fornecimento de utilidades pelo Estado resultante da diminuição da arrecadação.155 A 

segunda análise perpassa pelo âmbito internacional, sendo o prognóstico dos efeitos dos 

atos de tributação que visem a fomentar a concorrência internacional sobre a economia de 

outros países afetados pela medida. Com efeito, a natureza recíproca do problema implica 

que haverá sempre vencedores e perdedores, podendo um ato de tributação que vise à 

atração/permanência de investimentos num determinado país ocasionar significativa 

redução de bem-estar em outros, ainda que, no âmbito interno, verifique-se um ganho 

líquido de bem-estar. 

Assim, do mesmo modo em que se tem a maximização do bem-estar no âmbito 

interno como impositiva, o princípio da soberania implica uma posição de coordenação 

harmônica e o dever de não-intervenção em relação aos demais países no contexto 

internacional, sendo, por isso, impositiva a não adoção de política tributária que fomente a 

concorrência tributária ruinosa a outras economias. 

A renúncia de soberania caracterizada pela atribuição de competências tributárias a 

uma entidade supranacional, ainda que virtualmente leve à harmonização dos diversos 

sistemas tributários de países concorrentes por investimentos, por sua vez, parece infactível 

do ponto de vista político, uma vez que sua eficácia depende de ampla adesão por parte de 

países com os mais diversos interesses. Apesar de representar renúncias às parcelas de 

competência tributária, poderia ser perfeitamente compatível com a ordem constitucional, 

especificamente, com o princípio da soberania internacional, uma vez que se trataria de 

limitações impostas autonomamente no âmbito da celebração de acordos internacionais. 

A terceira via possível, consistente em abstenção em adotar política tributária que 

consubstancie concorrência fiscal danosa e a fomentar a partilha de informações fiscais, 

parece a mais adequada do ponto de vista pragmático e constitucional. A abstenção em 

praticar atos de tributação que conformem um sistema tributário apto à promoção da 

concorrência tributária por investimentos danosa é exigência do princípio da soberania, à 

medida que seu conteúdo importa no dever de não-intervenção. A cooperação entre os 

povos, que deve reger o princípio da soberania, limitando as relações internacionais 

brasileiras, implica o dever de troca de informações fiscais, desde que isso não represente a 

                                                             

155  Cf. A. DE M. BORGES, Considerações Sobre o Combate à Concorrência Tributária Internacional 
Prejudicial in Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 12, 2004, p. 53 a 70. 
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violação de direitos individuais constitucionalmente assegurados à privacidade e ao sigilo 

de dados. 

Nesse sentido, verificam-se na Lei n. 9.430/1996 critérios para identificação de 

países com tributação favorecida (paraísos fiscais) e mecanismos de preços de 

transferências, visando a evitar a alocação artificial de rendimentos e na Lei n. 9.779/1999, 

critérios de tributação mais gravosos para as operações de rendimentos remetidos a 

beneficiários residentes em países de tributação favorecida. 

Trata-se de medidas em que o Brasil reconhece a existência da mobilidade de 

capitais e da concorrência tributária por investimentos, optando por abster-se à prática da 

concorrência tributária ruinosa, evitando os efeitos econômicos possíveis às economias 

nacional e estrangeiras, tais como redução da arrecadação e compensação pela instituição 

de tributos incidentes sobre o consumo e salários. 

A troca de informações relativas à apuração de impostos entre Administrações 

Tributárias tem sido prevista nos acordos bilaterais celebrados pelo Brasil com o escopo de 

evitar a bitributação internacional, entretanto essa possibilidade tem sido limitada às 

informações relativas aos impostos objeto do acordo. 

 O princípio em tela indica o dever do Estado de abster-se à concorrência tributária 

por investimentos ruinosa e manter-se em constante colaboração com Estados estrangeiros, 

visando fomentar o intercâmbio de informações fiscais. Sua eficácia negativa impõe a 

invalidação de normas jurídicas, cujos efeitos sejam contrários ao objetivo de buscar a 

soberania econômica e da não intervenção. 

O princípio da soberania confere, portanto, direito subjetivo de oposição judicial a 

atos de tributação que, comprovadamente, impliquem instituição de concorrência tributária 

internacional ruinosa e seus normais efeitos por sua incompatibilidade com as finalidades 

da Constituição Econômica. 
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CAPÍTULO III – A TRIBUTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA 

PROPRIEDADE PRIVADA, CONDICIONADO À SUA FUNÇÃO 

SOCIAL 

 

I. Conteúdo do princípio da propriedade privada, condicionado à sua função social 

 

Ao erigir a livre iniciativa como fundamento da Constituição Econômica, o 

Constituinte, necessariamente, opta pelo princípio da propriedade privada. O referido 

princípio funciona, então, como um necessário pressuposto da liberdade de iniciativa. Com 

essas considerações, J. B. LEOPOLDINO DA FONSECA
156 afirma que o Constituinte cometeu 

erro lógico, à medida que o fundamento do princípio da liberdade de iniciativa seria a 

aceitação do direito de propriedade privada, asseverando, ainda, que esse erro lógico não 

foi cometido pelos Constituintes de 1946, 1967 e pela Emenda Constitucional de 1969. 

Não se trata a propriedade privada que é fundamento da ordem econômica disposta 

na Constituição de 1988 de propriedade em sua plenitude, como ocorreu nas Constituições 

de inspiração liberal, de 1824 e 1891, mas de um direito de propriedade condicionado por 

sua função social que só é legítimo enquanto represente o cumprimento do legítimo dever 

de utilizar o bem objeto da propriedade em proveito de normas de ordem pública, servindo 

à consecução do bem-estar social.   

Atribuir função social à propriedade significa impor ao proprietário o dever jurídico 

de dar-lhe uma justa destinação em consonância aos princípios regentes da atividade 

econômica constitucionalmente prestigiados e, de maneira mediata, servindo ao valor 

justiça social. 

A referência à função social não tem qualquer sentido se dissociada da propriedade 

privada, seja porque a propriedade estatal, por definição, cumpre os desideratos de uma 

função pública, seja porque acrescer à propriedade coletiva o conteúdo proveniente da 

expressão “função social” seria nítido pleonasmo.157  

                                                             

156  Direito Econômico, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 128. 
157  Cf. EROS GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São 
Paulo, Malheiros, 2007, p. 232. 
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Com efeito, somente há sentido numa referência à função social, conquanto ligada 

à propriedade privada que, a contrario sensu, pode ser propriedade privada dotada de 

função individual, pela qual se justificaria em face das exigências da dignidade da pessoa 

humana e da proteção ao indivíduo e sua família contra os infortúnios de privações 

materiais, servindo como meio de provimento de subsistência.158 Desse modo, a função 

individual que informa de conteúdo específico a propriedade privada de bens de consumo e 

de uso pessoal, assegurada mesmo por constituições socialistas, tem sua relevância social 

no quanto contribui para que se assegure a dignidade humana.159 

Em referência aos bens de produção, incluídos aí as terras, porém excluídos os 

recursos minerais do subsolo (cuja propriedade é atribuída por expressa disposição 

constitucional à União Federal), têm-se assegurada a propriedade privada, restando, 

portanto, o regime de produção capitalista como a opção do Constituinte de 1988.  

Apesar de se assegurar a propriedade privada, prevê expressamente a limitação do 

atendimento à sua função social. Parece redundância, uma vez que o atendimento da 

função social já está contido nas finalidades da Constituição Econômica, seja no que se 

refere ao art. 3°, seja no que se refere ao caput do art. 170. 

Quais são, então, os efeitos da tributação em relação às finalidades pretendidas pelo 

princípio da propriedade privada, limitada por sua função social, a serem considerados na 

análise da constitucionalidade da norma pela comparação entre o prognóstico fático da 

realização de suas finalidades? 

 

II. Limitações à tributação em função da propriedade privada: vedação ao confisco  

 

Seguindo os objetivos desta parte do presente estudo, pretende-se identificar os 

efeitos ocasionados pela tributação a fim de compará-los com as finalidades pretendidas na 

Constituição Econômica, especificamente no que tange ao princípio da propriedade 

privada. 

                                                             

158  Cf. F. K. COMPARATO, Função social da propriedade dos bens de produção in RDM 63/73. 
159  Cf. EROS GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São 
Paulo, Malheiros, 2007, p. 232 a 234. 
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Os efeitos patrimoniais da relação tributária são os mais evidentes, representando 

subtração ao particular de meios de pagamento, afetando a disponibilidade do direito à 

propriedade.160 

O princípio garantidor da propriedade implica que o conteúdo mínimo de eficácia 

do direito à propriedade não pode ser violado por meio da tributação.  

Impõe que o Poder Público garanta “os ideais de disponibilidade, expressividade, 

explorabilidade e funcionalidade” intrínsecos à propriedade.161 A tributação confiscatória 

poderá, por representar limitação ao direito de propriedade, ser definido como ato de 

tributação que ocasiona a vulneração do conteúdo mínimo do princípio da propriedade. 

 Assim, a eficácia positiva do princípio da propriedade implica o reconhecimento do 

direito subjetivo aos efeitos econômicos que decorrem do respeito ao seu núcleo mínimo. 

Sua eficácia negativa impõe a invalidação de normas jurídicas, cujos efeitos representem 

supressão parcial e oblíqua da propriedade privada mediante o instrumental tributário. 

Assim, o direito de oposição judicial aos efeitos contrários ao princípio da 

propriedade poderá ter como objeto a instituição de tributos confiscatórios que representem 

expropriação indireta da propriedade. 

 

III. Tributação extrafiscal e função social da propriedade privada 

 

A afinidade entre função social da propriedade privada e sistema tributário 

encontra-se numa das funções que pode assumir a técnica da tributação progressiva. 

Conforme será demonstrado, o princípio do Estado Social determinará a possibilidade de 

utilização da progressividade para obtenção de um sistema tributário que sirva objetivos 

notoriamente redistributivos. 

Aqui, todavia, não interessam os objetivos redistributivos, mas o modo como a 

técnica da tributação progressiva pode influenciar os objetivos determinados pela função 

social da propriedade, induzindo a utilização da propriedade em consonância a essa função 

                                                             

160 Cf.  H. ÁVILA, Sistema Constitucional Tributário, 4. ed., Saraiva, São Paulo, 2010, p. 334-335. 
161  Idem, p. 335. 
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ou, ao contrário, desestimular sua utilização em alheamento aos impositivos de sua função 

social. 

Anteriormente à Emenda Constitucional n° 29/2000, a Constituição da República 

albergava duas regras de índole tributária com finalidades de promover a utilização da 

propriedade em conformidade à sua função social. 

A progressividade no tempo que, na verdade, é uma forma de promover a 

utilização do solo urbano com eficiência, estava disposta no art. 182, § 4°, II, da 

Constituição da República. A instituição de alíquotas progressivas para o IPTU significava, 

portanto, uma forma de induzir o aproveitamento racional do solo urbano. Submetia-se a 

limitações constitucionais relativas a requisitos para instituição da progressividade 

extrafiscal, tais como a existência de plano diretor que defina parâmetros mínimos para 

aproveitamento do solo urbano e prévia notificação do contribuinte para fazê-lo. 

Conforme regulamentação trazida pela Lei n. 10.257/2001, a propriedade urbana 

cumpre sua função social, atendendo às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 

quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas. Assim, os imóveis que não cumprem a função social da propriedade urbana, 

conforme definido em plano diretor, podem estar sujeitos ao IPTU progressivo no tempo. 

 Apesar da progressividade no tempo, definida no art. 182, § 4°, II, da Constituição 

da República, redundantemente, o Constituinte previa no art. 156, § 1°, da Constituição da 

República a possibilidade de estabelecer alíquotas progressivas no IPTU, visando ao 

cumprimento da função social da propriedade urbana.  

Após a Emenda Constitucional n. 29, de 2000, as dúbias referências à observância 

da função social da propriedade como critério discriminador para instituição de tributação 

progressiva foram eliminadas. A redação do art. 156, §1°, da Constituição da República 

passou a fazer referência expressa à progressividade em função do valor, localização e uso 

do imóvel. 

Balizada doutrina entende que após as modificações constitucionais decorrentes da 

Emenda n. 29, de 2000, a progressividade autorizada pelo permissivo constitucional do art. 

156, §1°, Constituição da República, passou a referir-se à capacidade contributiva, 

estabelecendo como critérios de presunção de capacidade contributiva o valor do imóvel, 
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localização e seu uso.162 Assim como essencialidade serve à presunção de capacidade 

contributiva útil à instituição de impostos sobre o consumo, o valor, localização e uso do 

imóvel seriam indicativos de capacidade contributiva presumida para instituição do 

imposto sobre propriedade territorial urbana.  

A progressividade no imposto sobre propriedade territorial rural, por sua vez, 

apresenta-se como instrumento para contenção do exercício do direito à propriedade 

privada à observância da sua função social, de modo que as alíquotas apresentam 

progressão em função da área e produtividade do imóvel. 

 A propriedade privada dos bens de produção, especialmente a propriedade privada 

de territórios rurais, atende à sua função social à medida que sejam observados os 

requisitos do art. 186 da Constituição Federal, quais sejam: aproveitamento racional e 

adequado; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração 

que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.  

As especificações do princípio da função social da propriedade, tanto em relação 

aos imóveis urbanos quanto rurais, estão em consonância com a finalidade geral da 

Constituição Econômica de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames 

da justiça social.  

Desse modo, a análise de constitucionalidade de normas tributárias extrafiscais 

encontra como paradigma de análise da constitucionalidade, em relação à adequação do 

diagnóstico/prognóstico de seus efeitos, o princípio da função social da propriedade 

privada.  

Sendo o ato de tributação em análise capaz de alcançar os efeitos em relação ao 

fomento da utilização da propriedade privada conforme sua função social, verifica-se sua 

constitucionalidade em face dos objetivos pretendidos constitucionalmente. 

Nesse prisma, parece legítima a tributação mais gravosa em relação aos impostos 

sobre a propriedade de bens, cuja utilização não represente um ganho de bem-estar à 

sociedade.  

                                                             

162  Cf. R. A. CARRAZZA, Curso de Direito Constitucional Tributário, 22. ed., São Paulo, Malheiros, p. 
579; L. V. CARDOSO, Aplicabilidade da Progressividade nas Alíquotas do IPTU in IPTU – Aspectos 
Jurídicos Relevantes, São Paulo, Quartier Latin, 2002, p. 375. 
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 A função social da propriedade implica dever estatal de modular alíquotas de 

impostos, cujos efeitos sejam suportados pelos proprietários, de modo a coibir o uso 

inadequado ou incentivar o uso da propriedade, realizando, com isso, uma função pública 

de servir ao bem-estar geral. Sua eficácia negativa impõe a invalidação de normas 

jurídicas, cujos efeitos sejam contrários aos objetivos de condicionar o direito de 

propriedade à sua função social.  

Confere, ainda, direito subjetivo de oposição judicial a atos de tributação que, 

comprovadamente, impliquem tutela, ainda que indireta, de proprietários que não utilizem 

sua propriedade, visando a um acréscimo de bem-estar geral por sua incompatibilidade 

com as finalidades da Constituição Econômica expressas no princípio da propriedade 

privada, condicionado à sua função social. 
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CAPÍTULO IV – A TRIBUTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA LIVRE 

CONCORRÊNCIA 

 

I. Conteúdo do princípio da livre concorrência  

 

A livre concorrência, enquanto princípio da Constituição Econômica, é 

fundamental à reprodução do regime da economia de mercado. Caracteriza-se pela 

imposição de limites à atuação dos agentes econômicos no mercado, visando ao equilíbrio 

entre os detentores do poder econômico, com garantias de entrar e permanecer no mercado 

aos pequenos empresários e, concomitantemente, garantindo-se aos consumidores a 

apropriação de benefícios, na forma de menores preços e qualidade, decorrentes da maior 

eficiência dos fornecedores de bens e serviços alcançada às custas de obtenção de 

vantagens competitivas.163 EROS GRAU
164

 afirma que se trata de um princípio que, antes de 

tutelar o mercado estabelecendo um conteúdo antitruste ou repressivo das concentrações, 

cuida de preservar o modo de produção capitalista, ajustando-se, assim, à ideia de J. 

HABERMAS
165 sobre a função de preservação do modo de produção exercida pelo Estado. 

O princípio da livre concorrência persegue um mercado baseado na eficiência, no 

qual a melhora de algum agente de mercado não pode se dar às custas do prejuízo de 

outros. É imperioso que o agente em posição de conquista de mercado tenha obtido tal 

posição em função de um processo baseado em sua maior eficiência empresarial. 

Isso porque o princípio da livre concorrência demanda uma leitura associada aos 

demais princípios da Constituição Econômica, notadamente os princípios da liberdade de 

iniciativa, função social da propriedade, defesa dos consumidores, repressão ao abuso de 

poder econômico, em coerência com suas finalidades, sendo, por isso, a livre concorrência 

preconizada pela Constituição de 1988 um princípio instrumental, cuja finalidade não 

                                                             

163  Cf. J. B. LEOPOLDINO DA FONSECA, Direito Econômico, 5. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 
128 a 129; T. S. FERRAZ JÚNIOR, A economia e o controle do Estado in Estado de São Paulo, 04/06/1989 e P. 
A. FORGIONI, Os Fundamentos do Antitruste, 2. ed.,São Paulo, RT, 2005, p. 271.  
164  A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São Paulo, 
Malheiros, 2007, p. 211. 
165  A crise de legitimação no capitalismo tardio, 2. ed., Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 2002, p. 72 e 
73. 
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reside em si mesmo. 166A instrumentalidade do princípio da livre concorrência o vincula a 

um princípio norteador que lhe impõe uma finalidade: o bem-estar do consumidor.  

Bem-estar do consumidor traduz-se na necessidade de repartir ganhos de eficiência 

obtidos pelos agentes econômicos com o consumidor, reduzindo preços e aumentando a 

qualidade dos produtos ou serviços. O que se trata de um movimento natural em mercados 

atomizados, deve ser imposto nos mercados em que há certo grau de concentração 

(monopólios e oligopólios), já que, racionalmente, não existem incentivos ao monopolista 

ou oligopolista que os levem a, autonomamente, decidirem-se pela repartição dos ganhos 

em eficiência com os consumidores.167 

Nesse sentido, confirmam a tese da instrumentalidade da livre concorrência, L. 

ALEXI FRANCO
168

 e L. F. SCHUARTZ
169, para quem “a livre concorrência produz 

automaticamente o bem de todos segundo critérios de justiça social". 

 Tanto é instrumental que o art. 54, § 1º,"c", da Lei n. 8.884/1994, prevendo a 

existência do movimento pendular da política econômica em relação à intervenção estatal, 

previu meios para que o CADE pudesse autorizar atos de concentração que possam limitar 

ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de 

mercados relevantes de bens ou serviços.  

 Com efeito, desde que atingidos objetivos específicos, aos quais a livre 

concorrência, como autêntico princípio instrumental, não poderia sobrepor-se, pode o 

CADE permitir um ato que, a despeito de permitir a concentração de mercado, resulte em 

aumento da produtividade, melhora da qualidade de bens e serviços, propicie eficiência de 

mercado e desenvolvimento tecnológico e econômico. Em síntese, o princípio da livre 

concorrência visa a um ganho líquido de bem-estar, ainda que resulte numa maior 

concentração de mercado. 

 É necessário que os benefícios decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre 

os agentes de mercado e os consumidores e não impliquem criação de monopólios ou 

oligopólios, devendo tal autorização conter-se nos limites da necessidade para a 

                                                             

166 Cf. P. A. FORGIONI, Os Fundamentos do Antitruste, 2. ed.,São Paulo, RT, 2005, p. 190-192. 
167  Cf. C. SALOMÃO FILHO, Direito Concorrencial – As estruturas, São Paulo, Malheiros, 1998, p. 19-
20. 
168  Os limites operativos do direito e a regulação jurídica por incentivos para a redução da 
concorrência desleal in  Revista do IBRAC, v. 12, n° 3, 2005, p. 13. 
169  Dogmática Jurídica e Lei 8.884/94 in Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e 
Financeiro, v. 107, 1994. 



79 

 

consecução dos objetivos visados. Tais requisitos de observância cumulativa podem ser 

mitigados, quando necessário, por motivos preponderantes da economia nacional e do bem 

comum, e desde que não impliquem prejuízo ao consumidor. 

  

II. Princípio da neutralidade concorrencial da tributação 

 

 Têm-se propugnado a tese, segundo a qual as finalidades da Constituição 

Econômica consistem em objetivos intrínsecos ao sistema tributário, como afirma R. 

FERRAZ
170. Isso porque o tributo, à medida que onera certas atividades e pessoas, pode 

interferir no regime de competição, se não estiver devidamente instituído e se não for 

devidamente exigido, sendo importante, ainda, referir a sonegação fiscal como importante 

fonte de perturbação concorrencial. 

 A harmonização da livre concorrência com o sistema tributário é exigência da 

intrínseca relação entre tributos, custos e preços finais, estando os tributos, ao passo que 

incluídos na noção de custos, relacionados na Lei n. 8.884/94, em seu art. 21, parágrafo 

único, como elementos fundamentais para verificação das infrações ao equilíbrio 

concorrencial.  

 A política tributária não harmonizada com os objetivos da política econômica pode 

ocasionar perturbações no regime concorrencial, como, por exemplo, a guerra fiscal, 

sobrecarga tributária setorial, informalidade171 e verticalização econômica. Impõe-se, em 

resposta a tais pontos de contato entre tributação e livre concorrência, a formulação do 

princípio da neutralidade concorrencial da tributação. Tais distorções devem ser sempre 

reconhecidas como efeitos da modificação artificial de preços num mercado relevante.172 

 F. NEUMARK
173 adverte que o referido princípio de neutralidade da tributação não é 

o velho postulado liberal clássico de Edimburgo, segundo a qual se enuncia como 

postulado “leave-them-as-you-find-them-rule of taxation”. Trata-se de um postulado liberal 

                                                             

170  Intervenção dos Estado da Economia por Meio da Tributação – a Necessária Motivação dos 
Textos Legais in Revista Direito Tributário Atual n° 20, São Paulo, Dialética, 2006, p. 241.  
171  Cf. H. REBOUÇAS, A defesa da concorrência e a tributação in Valor Econômico, 7/04/2008. 
172  O conceito de mercado relevante define a área de concorrência e os produtos fungíveis em 
concorrência. Indica a área geográfica em que os agentes econômicos competem entre si pela produção e 
oferta de determinados produtos substituíveis entre si (L. H. SALGADO, O conceito de mercado relevante in 
Revista de Direito Econômico, n° 26, 1997,  p. 53.  
173  Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, p. 42. 
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clássico que pressupõe, tacitamente, a justiça e eficiência econômica da distribuição de 

rendas e patrimônios que visa a enunciar a necessidade de buscar uma tributação neutra 

quanto aos seus efeitos econômicos. O que é, em verdade, impossível, como bem ressalta 

GERD W. ROTHMANN
174. Além de impossível, essa utópica neutralidade estaria em franca 

oposição aos objetivos, tanto da política econômica, quanto da política fiscal 

constitucionalizada. 

 Por isso, a neutralidade da tributação no sentido em que se estuda deve adquirir o 

qualificativo “concorrencial” para designar o princípio da neutralidade concorrencial da 

tributação. 

 A doutrina de F. NEUMARK
175 parte do pressuposto que a livre concorrência é uma 

instituição importante e necessária à economia nacional. Isso é notável no caso brasileiro, à 

medida que a Constituição Econômica previu, expressamente, a observância ao princípio 

da livre concorrência como instrumental a seus objetivos. 

 A tributação, portanto, deve influenciar a economia com vistas a garantir sua 

neutralidade no que diz respeito à concorrência. Essa neutralidade, entretanto, não se 

comporta apenas em seu aspecto negativo, justamente porque a tributação deverá ser 

concebida, apenas, para manter-se neutra quanto aos seus efeitos econômicos no que diz 

respeito à situação concorrencial, quando encontra uma concorrência que produza os 

resultados dispostos nos princípios da Constituição Econômica. Adquire um aspecto 

positivo, segundo o qual a tributação deverá fomentar a concorrência, quando a situação 

concorrencial presente produza objetivos prejudiciais àqueles almejados 

constitucionalmente.176 

 O princípio da neutralidade concorrencial da tributação, quanto ao aspecto 

negativo, que exige a não intervenção no mecanismo concorrencial, será abordado em 

função dos efeitos da cumulatividade na estrutura dos mercados. Em seu aspecto positivo, 

mediante o qual se impõe à política tributária considerar a função de prevenir e eliminar 

distorções concorrenciais, deverá ser analisada a existência de disposição constitucional 

específica que exige do legislador complementar o estabelecimento de critérios especiais 

                                                             

174  Tributação, sonegação e livre concorrência, trabalho inédito, 2008. 
175  Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, p. 281. 
176  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 281. No mesmo sentido G. W. ROTHMANN, Tributação, sonegação e livre concorrência, trabalho inédito, 
2008. 
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de tributação que previnem (e eliminem) desequilíbrios da concorrência (art. 146-A, da 

Constituição da República). 

  

II.1. Critérios especiais de tributação para preservação de desequilíbrios da 

concorrência referidos no art. 146-A da Constituição 

 

O art. 146-A foi inserido no Texto Constitucional por obra da Emenda 

Constitucional n° 42/2003, à qual cuidou de estabelecer o que se denominou “mini-reforma 

tributária”, modificando, pontualmente, diversas disposições constitucionais atinentes à 

tributação, com o seguinte teor: “Lei Complementar poderá estabelecer critérios especiais 

de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da 

competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. 

No decorrer da presente pesquisa, analisaram-se os arquivos acerca da tramitação 

da Proposta de Emenda à Constituição n. 41, de 2003 (da qual resultou a Emenda 

Constitucional n. 42, de 2003), visando a compreender as motivações da inserção do 

referido artigo no Texto Constitucional. Percebe-se, permeando a proposta inicial remetida 

pelo Executivo à Câmara dos Deputados, o voto do Relator e diversas emendas a 

preocupação em dotar o sistema tributário brasileiro de qualidades que pudessem garantir-

lhe a proteção ao valor justiça, restando evidenciada a preocupação em se perquirir a 

legitimidade do sistema tributário em face dos objetivos da Constituição Econômica e de 

seus princípios, como se defende neste trabalho. Nesse sentido, o Dep. Walter Feldman 

apresentou o referido artigo, justificando sua relevância social pela vaga possibilidade de 

favorecer o desenvolvimento econômico, sem, entretanto, tecer maiores considerações 

acerca de seu objetivo normativo.  

Apesar de interessante, o exercício de buscar o conhecimento das intenções do 

Constituinte derivado, é certo que, uma vez ingressada no mundo jurídico, a referida norma 

adquire o sentido que o sistema constitucional lhe confere em harmonia com os demais 

princípios aos quais se integra, razão pela qual, independentemente das motivações 

presentes no decorrer da elaboração legislativa, pode-se evidenciar o comprometimento do 

Constituinte com o objetivo de buscar a neutralidade concorrencial dos tributos, alçando ao 

sistema tributário a função de consolidar e favorecer um regime econômico mais próximo 
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da livre concorrência.178 Mais especificamente, o referido artigo é expressão do princípio 

da neutralidade concorrencial dos tributos em seu aspecto positivo, conforme delineado por 

F. NEUMARK.179 

Trata-se de um dispositivo constitucional que se insere num contexto de mercados 

relevantes afetados por altos índices de sonegação, utilização de medidas judiciais de 

manifesta má-fé, contrabando, falsificação e adulteração, todos fatores de estímulo à 

economia informal, em desproporcional concorrência com aqueles que conduzem seus 

negócios na formalidade.180 

As consequências desses problemas têm sido desastrosas, tanto para os agentes 

econômicos privados, empresários e trabalhadores, afetados, principalmente, os últimos 

pelo desequilíbrio previdenciário e os primeiros pela perda de mercado em razão da 

concorrência desleal, quanto para os poderes públicos que assistem à diminuição de sua 

capacidade arrecadatória, perda de produtividade da economia nacional e aumento da 

criminalidade. As referidas perturbações da concorrência resultam em ineficiência 

econômica, prejuízo à manutenção do pleno emprego e à arrecadação tributária.181 

O art. 146-A da Constituição da República positiva o princípio da neutralidade 

concorrencial dos tributos, em sua formulação positiva, impondo ao Estado o dever de 

prevenir e reprimir equilíbrios da concorrência, não permitindo a criação de vantagens ou 

ônus concorrenciais em benefício ou prejuízo de agentes econômicos postos no polo 

passivo da relação tributária. 

Entende-se, porém, que o princípio da neutralidade concorrencial dos tributos, já 

implícito no princípio da livre concorrência e isonomia, ambos com expressão 

constitucional, não depende do art. 146-A da Constituição da República.  

Apesar de se tratar de princípio implícito no conteúdo normativo dos demais 

princípios referidos, o art. 146-A adquire especial relevância, conquanto permita ao 

legislador complementar limitar a competência impositiva dos membros da Federação com 

                                                             

178  Cf. D. G. DE PAULA, A Constitucionalização da Neutralidade Concorrencial dos Tributos in RDDT 
n° 153, p. 13. 
179  Cf. GERD W. ROTHMANN, Tributação, sonegação e livre concorrência, trabalho inédito, 2008. 
180  Cf. T. S. FERRAZ JÚNIOR, Tributação e Concorrência: o art. 146-A da Constituição Federal 
(Emenda Constitucional n° 42 de 19.12.2003) in Reforma Tributária (Emendas Constitucionais n° 41 e n° 42, 
de 2003 e n° 44, de 2004), Belo Horizonte, Fórum, 2004, p. 307. 
181  Idem, p. 308. 
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objetivos de assegurar um regime de livre concorrência em consonância ao disposto na 

Constituição Econômica. 

Poder-se-ia argumentar que se trata de artigo dispensável, uma vez que o princípio 

da neutralidade concorrencial está implícito no conteúdo jurídico dos princípios da livre 

concorrência e livre iniciativa. Não é sem razão que IVES GANDRA
182 entende ser possível, 

enquanto não elaborada a referida lei complementar, a tomada de medidas de resguardo da 

livre concorrência à luz dos princípios da isonomia, capacidade contributiva e vedação de 

confisco. 

Seria possível, ainda, arguir um grau superlativo à referida inocuidade do art. 146-

A em virtude de sua parte final, segundo a qual a competência legislativa atribuída ao 

legislativo complementar não exclui a competência do legislador ordinário para atuar com 

o mesmo objetivo. Sobre as referidas objeções, convêm algumas explicações.  

Em relação ao conteúdo jurídico do princípio da isonomia, com expressão 

específica em matéria tributária, é certo que o legislador tributário não poderá instituir 

tratamento diferenciado a pessoas em situação econômica assemelhada. Isso, com efeito, 

implica na neutralidade concorrencial dos tributos que, assim, não devem gerar 

desequilíbrios concorrenciais.183 O princípio da livre concorrência, por sua vez, positivado 

no art. 170, IV, da Constituição da República, encontra concreção pela atribuição de 

competência legislativa ao legislador ordinário federal acerca do dever de reprimir o abuso 

do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e 

ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 5°, Constituição da República). Estabelece-se, 

portanto, competência legislativa ordinária para dispor sobre normas gerais184, visando a 

regular as violações à livre concorrência independentemente de suas causas, enquanto o 

art. 146-A estabelece competência legislativa complementar para regular questões 

atinentes às violações à livre concorrência com causa tributária, não excluindo, entretanto, 

a competência ordinária atribuída pelo art. 173, § 5°, da Constituição. 

Sem o art. 146-A do Texto Constitucional, a competência referida se atribuía ao 

legislador ordinário, estando assentada nos princípios da livre concorrência e isonomia. 

                                                             

182  O desequilíbrio da concorrência, por distorções tributárias e a Emenda Constitucional n° 42/2003 
in Repertório IOB de jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo, n° 24, 2005, p. 974-973. 
183  Cf. D. G. DE PAULA, A Constitucionalização da Neutralidade Concorrencial dos Tributos in RDDT 
n° 153, p. 23. 
184  A concorrência legislativa acerca de normas de direito econômico é concorrente da União, Estados 
e Municípios, cabendo à União, em virtude do disposto no art. 24, I e §1°, da Constituição da República. 



84 

 

Sua introdução na Constituição da República resultou em uma suposta atribuição de 

competência legislativa, a ser exercida pela exigência do quorum especial disposto no art. 

69 da Constituição, mas que, em virtude do quanto disposto em sua parte final, não exclui 

a competência já atribuída para legislar com os mesmos objetivos sem a exigência do 

referido quorum especial. Esse raciocínio conduziria à conclusão pela inocuidade do 

referido dispositivo, uma vez que tanto a lei ordinária quanto a lei complementar são meios 

idôneos para estabelecer os tais critérios especiais de tributação com objetivos de intervir 

no regime concorrencial. A importância do artigo em comento limitar-se-ia, então, a dar 

especial relevo no texto constitucional às possibilidades de influenciar o regime de livre 

concorrência com o instrumental tributário.  

IVES GANDRA vê utilidade no art. 146-A da Constituição da República por 

compreender que a lei complementar, ultrapassando os limites das normas gerais “pró livre 

concorrência”, poderia ingressar na competência impositiva dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios, firmando limitações à referida competência com o fito de evitar efeitos 

anticompetitivos, uma vez que lei ordinária não poderia obrigar Estados, Distrito Federal e 

Municípios nesse mister. Dessa forma, separam-se dois âmbitos de atuação do legislador 

em referência à proteção da livre concorrência: “lei federal limitada às regras gerais 

contra a livre concorrência e a lei complementar regulando princípios de vedação à 

descompetitividade, no que diz respeito à competência impositiva” 185. 

Essa interpretação proposta por IVES GANDRA é adequada diante da necessidade de 

se interpretar sistematicamente o Texto Constitucional. Com efeito, entende que a Lei 

Complementar referida no art. 146-A, não se limitando a dispor sobre normas gerais de 

direito econômico, o que deveria ser objeto de lei ordinária, cuida de balizamentos da 

competência tributária, portanto, de normas de Direito Tributário, a despeito da 

interdisciplinaridade presente em seus objetivos. 

Os meios pelos quais se observariam os tais critérios especiais não são elencados 

no Texto Constitucional, cabendo perquirir como poderia ser exercida a referida 

competência legislativa.  

                                                             

185  O desequilíbrio da concorrência, por distorções tributárias e a Emenda Constitucional n° 42/2003 
in Repertório IOB de jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo, n° 24, 2005, p. 974-973. 
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A. F. DE ZANETTI e J. C. M. BARBOZA JR.186 opinam que, desde que devidamente 

identificadas falhas de mercado e as medidas profiláticas adequadas diante dos objetivos da 

livre concorrência, as formas de estabelecimento dos tais critérios especiais de tributação 

são as mais variadas, exemplificando, com referência ao adiamento de pagamento dos 

tributos devidos, simplificação do modo de cumprimento das obrigações tributárias 

acessórias, implementação de pautas fiscais e desonerações. H. DIAS DE SOUZA
187

 dá seus 

exemplos, demonstrando que, para certos setores submetidos a altas cargas tributárias, tais 

como o de combustíveis, bebidas, tabaco e farmacêutico, o descumprimento de obrigações 

tributárias ou a utilização abusiva de medidas judiciais tem sido instrumento de 

concorrência predatória.  

Nesses setores, a tributação monofásica para determinados produtos, alíquotas ad 

rem, sistemas especiais de fiscalização e de recolhimento para certas sociedades 

empresárias e a imposição de determinadas obrigações acessórias podem ser meios aptos 

aos critérios especiais de tributação. Medidas em relação a certos produtos ou 

determinadas empresas que, por isso, poderiam ser tidas como discriminatórias e, via de 

consequência, não consentâneas com o princípio da isonomia e com a generalidade das 

normas tributárias são aceitas sem grande esforço de argumentação diante do quanto 

disposto no referido art. 146-A que, instituindo os critérios gerais, deixa a cargo de cada 

ente federado a instituição de leis ordinárias referentes à matéria.188  A propósito, é 

importante frisar a posição de J. L. RIBEIRO BRAZUNA
189, para quem não há justificativa 

para utilização do art. 146-A como fundamento para instituição de obrigações acessórias 

diferenciadas com o intuito de prevenir desequilíbrios concorrenciais. Reconhece, todavia, 

que decorre da isonomia o dever de aplicar a lei tributária com o rigor necessário de acordo 

com as especificidades do setor econômico submetido à tributação. 

A Lei Complementar que a ser instituída a respeito de tais critérios especiais de 

tributação com objetivo pró livre concorrência deverá, além de estabelecer criteriosas 

                                                             

186  O direito tributário como medida de prevenção de desequilíbrios da concorrência in Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, v. 15, n° 77, 2007, p. 11. 
187  Desvios Concorrenciais Tributários e a Função do Artigo 146-A da Constituição Federal in 
http://www.apet.org.br/artigos/ver.asp?art_id=283. 
188  Cf. H. DIAS DE SOUZA, Desvios Concorrenciais Tributários e a Função do Artigo 146-A da 
Constituição Federal in http://www.apet.org.br/artigos/ver.asp?art_id=283. 
189  Defesa da Concorrência e Tributação: à luz do artigo 146-A da Constituição, São Paulo, Quartier 
Latin, 2009, p. 244. 
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hipóteses em que se identificam as situações ensejadoras da aplicação dos tais critérios 

especiais de tributação, indicá-los e impor limites.190  

Critérios especiais que se impõem estejam em consonância ao princípio da 

proporcionalidade, quanto às regras da adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito. 

Pode-se conferir análise mais detalhada e sistemática acerca das leituras e possíveis 

aplicações do referido artigo na obra de J. L. RIBEIRO BRAZUNA
191, para quem o art. 146-A 

é uma regra de atribuição de competência tributária que autoriza o legislador a criar 

regimes mais ou menos gravosos, visando a efeitos indutores com o objetivo de prevenir 

desequilíbrios concorrenciais, mediante a alteração dos aspectos da hipótese de incidência 

(material, temporal, espacial e subjetivo) e explicitação do princípio da neutralidade 

concorrencial tributária. 

As leituras possíveis aventadas por J. L. RIBEIRO BRAZUNA
192 merecem registro. A 

primeira consistiria na atribuição de competência à União para, mediante lei 

complementar, instituir as referidas normas tributárias indutoras em relação aos impostos 

de competência próprios (o que também poderia ser feito mediante lei ordinária), dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Essa interpretação estaria de acordo com a 

competência material e legislativa para assuntos relacionados à defesa da concorrência 

atribuída à União, seria incompatível com a instituição de isenções e diferenciação de 

alíquotas em relação aos tributos estaduais e municipais (art. 151, III, e 146, III, “a”, da 

Constituição). Mediante a segunda interpretação do referido artigo constitucional, as leis 

complementares referidas seriam de competência de Estados e Municípios, contrariando a 

competência material para dispor acerca de matéria concorrencial atribuída à União. A 

terceira leitura consistiria na atribuição de competência legislativa ao Legislador 

Complementar para estabelecer normas gerais acerca do exercício da competência 

tributária com vistas a prevenir desequilíbrios da concorrência a serem observados pelos 

demais entes da Federação. Essa leitura é criticada pelo autor, pois seria contrária à 

premissa que o artigo referido trata de uma competência direta e continuaria havendo a 

usurpação, por Estados, Distrito Federal e Municípios, da competência material e 

                                                             

190 Cf. H. DIAS DE SOUZA, Desvios Concorrenciais Tributários e a Função do Artigo 146-A da 
Constituição Federal in http://www.apet.org.br/artigos/ver.asp?art_id=283. 
191  Defesa da Concorrência e Tributação: à luz do artigo 146-A da Constituição, São Paulo, Quartier 
Latin, 2009, p. 240 e 241. 
192 Ibidem. 
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legislativa para regular competência atribuída à União. A quarta leitura conclui que as 

normas tributárias referidas no art. 146-A somente poderiam ser criadas mediante lei 

complementar federal, sem prejuízo de a União, por meio de lei ordinária, utilizar outros 

meios de tutela da concorrência, sendo admissível por não apresentar usurpação da 

competência material atribuída à União para regular matéria ligada à disciplina da 

concorrência. 

J. L. RIBEIRO BRAZUNA
193 prossegue concluindo que o princípio da neutralidade 

concorrencial da tributação aplica-se a qualquer espécie tributária, seja qual for o ente 

político competente para instituí-la, impondo a qualquer atividade tributária, seja a 

imposição de obrigação principal, acessória ou desoneração, impondo ao Poder Público o 

dever de abster em limitar ou falsear a livre concorrência mediante atividade tributária ou 

realizá-la mediante a instituição de tributos com tais virtualidades.  

A eficácia positiva do princípio da liberdade concorrencial da tributação, que 

poderia haver sido deduzida do princípio da livre concorrência, esvazia de utilidade as 

discussões acerca das possíveis leituras do art. 146-A da Constituição da República, à 

medida que impõe a todos os entes federados a obrigação exercerem competências 

tributárias, visando a prevenir e eliminar distorções concorrenciais ocasionadas pelo efeito 

econômico da tributação, enquanto sua eficácia negativa enseja o dever de não intervenção 

no mecanismo concorrencial.  

Por essas razões, o princípio da neutralidade concorrencial da tributação, cuja sede 

constitucional é o art. 170, IV, da Constituição da República, não depende da existência do 

art. 146-A, sendo possível a oposição judicial a qualquer ato de tributação que represente 

violação ao princípio, seja em sua eficácia negativa, seja em sua eficácia positiva, bastando 

que seus efeitos econômicos causem distorções ou desequilíbrios concorrenciais contrários 

às finalidades implícitas no conteúdo jurídico do princípio da livre concorrência. 

 

 

 

 

                                                             

193  Defesa da Concorrência e Tributação: à luz do artigo 146-A da Constituição, São Paulo, Quartier 
Latin, 2009, p. 243 e 244. 
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II.2. Não-cumulatividade dos impostos indiretos 

 

 O princípio da neutralidade concorrencial do Estado assume especial relevo quanto 

à discussão de um sistema de tributação indireta adequado às finalidades pretendidas pela 

maioria das políticas econômicas194. A aplicação da técnica de tributação não-cumulativa 

serve ao princípio da neutralidade concorrencial da tributação, em seu aspecto negativo. 

F. NEUMARK
195 já advertia, a respeito do imposto plurifásico sobre o volume de 

vendas, vigente na Alemanha entre 1918 e 1968, demarcando seus efeitos perturbadores da 

livre concorrência. Tais efeitos, não objetivados pelo legislador, são um “subproduto” da 

imposição tributária que, por distorcer o equilíbrio concorrencial, deveriam ser evitados. 

A violação ao princípio da livre concorrência que advém do imposto plurifásico em 

questão decorre do fato que, ceteris paribus, a carga final de imposto aumenta, se aumentar 

o número de etapas que deve ocorrer na cadeia produtiva de um determinado bem ou 

serviço, razão pela qual a técnica tributária empregada força a integração vertical num 

determinado mercado, eliminando quantos elos intermediários, quanto possível, na cadeia 

produtiva em análise,196 o que, evidentemente, ocasiona barreiras à entrada para agentes 

econômicos dotados de menor poder econômico. 

R. LOBO TORRES não se atendo à análise da não-cumulatividade pela consideração à 

sistemática da conta corrente fiscal, afirma que significa “do ponto de vista da 

organização empresarial, que não favorece a integração vertical, com criar mecanismos 

que tornam desaconselháveis a união de empresas dedicadas a fases diferentes do 

processo de circulação e produção”. Outrossim, põe questão crucial que serve à 

verificação dos efeitos cumulativos, com o auxílio das preciosas lições de KLAUS TIPKE, 

afirma que a não-cumulatividade evita uma distorção na formação dos preços, à medida 

que, seja qual for o número de fases na cadeia econômica, o imposto final equivalerá à 

multiplicação da alíquota pelo preço da última saída.197 

                                                             

194  Alguns planos econômicos podem visar à concentração econômica e ao crescimento, ainda que sem 
desenvolvimento, que geralmente advém desse quadro de concentração. 
195   Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, p. 286. 
196  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 286. 
197  Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e Princípios Constitucionais 
Tributários, Volume II, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 333. 
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O problema da cumulatividade, enquanto causa de verticalização da estrutura 

econômica, foi tratado pela Corte Constitucional da Alemanha, quando julgou 

inconstitucional um tributo cumulativo ao argumento que seria contrário à livre 

concorrência e à igualdade, à medida que distorções econômicas geradas pelo tributo 

levavam a que grandes grupos econômicos, após a verticalização, pudessem oferecer 

menores preços em virtude da eliminação dos efeitos cumulativos.198 

A essa distorção do referido tributo na economia somam-se outras: oneração da 

produção e do investimento, ineficiência econômica pela diminuição do grau de 

especialização, diminuição da competitividade da produção nacional no mercado externo e 

influência do imposto no nível geral de preços, levando à inflação.199 

Importante obra de J. DUE
200

 tratou, pioneiramente, os méritos da tributação sobre o 

valor adicionado, ressaltando que aplicação do tributo ao valor adicionado em cada elo da 

cadeia produtiva implica neutralidade em relação à oneração da produção, grau de 

integração e alocação de funções particulares. A maior amplitude da tributação sobre o 

valor adicionado, permitindo que o ônus econômico da tributação seja transferido ao 

consumidor, possibilita a desoneração das exportações e oneração das importações. 

Partindo do pressuposto que importante parcela do tributo será arrecada por setores 

intermediários, o Estado garante parte importante da arrecadação, ainda que exista alta 

sonegação nos setores varejistas, mitigando os efeitos anticoncorrenciais ínsitos à 

sonegação. Identifica-se, ainda, o controle dos créditos a serem aproveitados pelo elo 

subsequente na cadeia produtiva como fator inibidor da sonegação. J. DUE demonstra como 

vantagem a possibilidade de desonerar a produção, concedendo créditos amplos sobre 

insumos e bens de capital, o que estimula as exportações.201 

Com efeito, a incidência sobre o consumo final, observando as vantagens de um 

imposto que possa colher cada mais-valia do bem ou serviço que se oferece no mercado 

em cada uma das etapas do ciclo econômico levam aos impostos não-cumulativos 

cunhados a exemplo do taxe sur la valeur ajoutée, criado na França em 1946/1954. 

                                                             

198  Cf. GERD W. ROTHMANN, Tributação, sonegação e livre concorrência, trabalho inédito, 2008. 
199  Cf. SACHA CALMON NAVARRO COELHO, Curso de Direito Tributário Brasileiro, 9. ed., 2006, p. 356 
e 357; GERD W. ROTHMANN, Tributação, sonegação e livre concorrência, trabalho inédito, 2008. 
200  Tributação indireta nas economias em desenvolvimento, São Paulo, Perspectiva, 1974, p. 171-176. 
201  No mesmo sentido F. RESENDE, Finanças Públicas, 2. ed., Atlas, São Paulo, 2001, p. 214. 
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Seguindo-o, o Brasil adotou a técnica não-cumulativa quanto ao IPI, em primeiro lugar, e, 

posteriormente, à EC n° 18202, quanto ao ICM, hoje ICMS.203 

Confirma essa preferência F. A. ZILVETI
204, concluindo que livre concorrência e 

competitividade são asseguradas mediante a utilização da tributação não-cumulativa. Nesse 

sentido, P. CALIENDO
205 afirma que a neutralidade fiscal em relação à tributação sobre o 

consumo deve preservar a formação de preços ao consumidor, mediante a tributação não-

cumulativa. 

A tributação não-cumulativa não é unanimidade em função de certa desvantagem 

que apresenta em relação à sua complexidade quando existem desonerações intermediárias 

ou diferenciações de alíquotas.206 

Hoje, não se pode afirmar que o ICMS, para ficar com o exemplo mais 

contundente, esteja livre de efeitos cumulativos. 

 O Supremo Tribunal Federal, historicamente, entendia que as exonerações 

intercorrentes ou intermediárias, quando inseridas num imposto plurifásico e não-

cumulativo, levariam a um efeito cumulativo à medida que isso ocasionaria o repasse do 

ônus econômico ao elo seguinte da cadeia produtiva e uma arrecadação fiscal maior que 

aquela observada se não existisse exoneração. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal 

compreendia a necessidade de recompor a cadeia débito-crédito, evitando-se o sacrifício do 

adquirente.207 

Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal procedia à atribuição de uma espécie de 

“crédito presumido”. Ora, se não houve débito na operação anterior, não há crédito que se 

transferir, sendo o expediente da atribuição do “crédito presumido” pelo Poder Judiciário 

                                                             

202  O Brasil, até a Emenda Constitucional n° 18/65, servia-se de um imposto sobre vendas e 
consignações cumulativo. A incidência cumulativa caracterizada por imposto incidindo sobre imposto levava 
à verticalização da economia, uma vez que aos grandes grupos econômicos passava a ser economicamente 
mais interessante a supressão de cadeias do ciclo produtivo com vistas a eliminar parte do efeito cumulativo 
da tributação sobre vendas e consignações.   
203  Cf. GERD W. ROTHMANN, Tributação, sonegação e livre concorrência, trabalho inédito, 2008. 
204  Variações sobre o Princípio da Neutralidade no Direito Tributário Internacional in Direito 
Tributário Atual n° 19, São Paulo, Dialética, 2005, p. 33. 
205  Princípio da neutralidade fiscal: conceito e aplicação in Princípios de Direito Financeiro e 
Tributário - Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 
538. 
206  J. DUE, Tributação indireta nas economias em desenvolvimento, São Paulo, Perspectiva, 1974, p. 
176-179; A. J. COSTA, ICM na Constituição e na lei complementar, Resenha Tributária, São Paulo, 1979, p. 7 
e 34-35. 
207  Cf. SACHA CALMON NAVARRO COELHO, Curso de Direito Tributário Brasileiro, 9. ed., 2006, p. 
360. 
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um meio de restaurar a cadeia débito-crédito interrompida. Por seu turno, anulação dos 

créditos já “perfeitos e acabados” deixa efeitos cumulativos, uma vez que nosso sistema 

tributário se estrutura na sistemática de apuração do ICMS de imposto contra imposto 

periódico.208 

O entendimento acima, a despeito de estar correto e bem compreender os objetivos 

da tributação não-cumulativa, resguardando-os, mereceu atenção do Constituinte de 1988 

(art. 155, § 2°, II, “a” e “b”).  

As regras, segundo as quais as exonerações não implicarão créditos para as 

operações seguintes e acarretarão anulação de créditos em relação às operações anteriores, 

são materialmente inconstitucionais, a despeito de sua sede no Texto Constitucional.  

Com efeito, não é o princípio da não-cumulatividade que sofre uma restrição 

constitucional, portanto válida, até porque não-cumulatividade não é princípio, mas 

simples técnica de tributação que realiza o princípio da livre concorrência.  

De outro lado, a pressão dos Estados Membros para que fosse inserida a regra em 

tela no Texto Constitucional resultou em afronta ao princípio da livre concorrência, à 

medida que implica o favorecimento da verticalização econômica e alijamento de 

pequenos agentes econômicos do mercado relevante em que se derem exonerações 

intermediárias.    

Em verdade, nesses casos, a boa técnica recomenda que não haja a exoneração, 

ainda que na última fase da cadeia produtiva. Sobre esse ponto específico, a doutrina 

parece dividir-se. Há quem não se oponha à isenção no último elo da cadeia produtiva209, 

como há quem não concorde demonstrando que, de dois um, ou fracassa o objetivo da 

isenção ou fracassa a não-cumulatividade, à medida que o varejista é onerado210.  

A cumulatividade residual decorre, ainda, da restrição do direito ao crédito ao 

imposto incidente nas aquisições de matérias-primas e produtos intermediários. O sistema 

de crédito físico é insuficiente, sendo mais adequado às finalidades de uma tributação não-

cumulativa e, portanto, ao princípio da livre concorrência previsto na Constituição 

Econômica, a adoção de um sistema de créditos financeiros, ou seja, um sistema que 

                                                             

208  Cf. SACHA CALMON NAVARRO COELHO, Curso de Direito Tributário Brasileiro, 9. ed., 2006, p. 
362. 
209  Idem, p. 360. 
210  Cf. A. BALEEIRO E M. A. M.  DERZI, Direito Tributário Brasileiro, 11. ed., Rio de Janeiro, Forense, 
1999. 
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permita a dedução de créditos de imposto incidente na aquisição de bens do ativo 

imobilizado, bens de uso e consumo e insumos, tais como energia elétrica e serviços de 

comunicação. 

A Lei Complementar n° 87/96 impõe algumas restrições ao direito de crédito 

financeiro, às quais se pode elencar o fracionamento do crédito referente às aquisições ao 

ativo permanente; crédito das mercadorias de uso e consumo permitido a partir de janeiro 

de 2011, limitações ao crédito de imposto incidente sobre as aquisições de energia elétrica 

e serviços de telecomunicações; exigência de estorno do crédito referente à aquisição de 

produto intermediário ou matéria-prima deteriorada ou perdida.  

Em 1996, na ocasião do julgamento do RE 200.168, em que foi relator o Min. Ilmar 

Galvão, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que o Texto 

Constitucional garantiria somente o crédito físico. Interpretação essa equivocada por 

representar uma barreira ao desenvolvimento da economia brasileira, violando o direito à 

ampla não-cumulatividade que decorre do princípio da livre concorrência. 

Às tais restrições ao direito de crédito que culminam na oneração perniciosa da 

produção e impedem a consecução de uma tributação economicamente adequada, enquanto 

pautada na técnica da não-cumulatividade, assomam-se as restrições impostas pelos 

Estados Membros em referência à destinação dos créditos acumulados. 

De fato, a realização da técnica não-cumulativa e a efetiva desoneração da 

produção impõe a existência de mecanismos, segundos os quais aquele que acumulou os 

créditos de imposto possa receber restituição do Estado ou transferi-los a outros 

contribuintes com celeridade.  

A Lei Complementar n° 87, de 1996, estabelece dois regimes diversos, 

diferenciando os créditos acumulados em razão de operações de exportação das demais. 

Quanto às operações de exportação, o contribuinte que os acumula depende de ato estatal 

declaratório da existência do crédito para posterior transferência, nos demais casos, cabe ao 

Estado legislar sobre a possibilidade e requisitos para aproveitamento dos referidos 

créditos.  

Em ambas as hipóteses, existem entraves desproporcionais à técnica da não-

cumulatividade e, consequente, violação ao princípio da livre concorrência à medida que o 

acúmulo de créditos leva a aumento de custos para os referidos contribuintes e perda de 

competitividade.  
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Tudo quanto referente à técnica da não-cumulatividade é instrumental ao princípio 

da livre concorrência, de modo que restrições à referida técnica de tributação devem ser 

interpretadas como inconstitucionais, à medida que o Constituinte quando trata do 

princípio da livre concorrência, em seu aspecto negativo, quis que a tributação não 

influenciasse a organização empresarial ou, de maneira artificial, a formação dos preços. 

Outro aspecto problemático quanto à técnica da não-cumulatividade que afeta 

diretamente a discussão acerca da defesa da concorrência diz respeito ao art. 195, §12°, da 

Constituição da República, segundo o qual “a lei definirá os setores de atividade 

econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do 

caput, serão não-cumulativas”.  

Conforme demonstrado, a adoção da técnica não-cumulativa não é mera opção 

discricionária do legislador ordinário, nem mesmo do constituinte derivado, mas imposição 

que decorre diretamente do princípio da livre concorrência, para o qual a não-

cumulatividade é mero instrumento, razão pela qual, apesar da sede constitucional, a 

norma atributiva de competência referida poderá resultar em efeitos econômicos contrários 

às finalidades previstas na Constituição Econômica em relação ao princípio da livre 

concorrência. 

Do ponto de vista da disciplina da concorrência, a restrição da não-cumulatividade 

a determinados setores pode resultar problemas concorrenciais se houver uma sobreposição 

de mercados relevantes entre diferentes setores assim definidos pelo legislador. Com 

efeito, o constituinte derivado não fixou critérios para definição de setor, sendo possível 

que quando o faça exista tratamento diverso para contribuintes inseridos num mesmo 

mercado relevante, o que será fonte de desequilíbrio concorrencial.  

Numa situação assim, um concorrente que não se enquadre num determinado setor, 

mas que esteja inserido num outro cuja não-cumulatividade haja sido estabelecida, a 

despeito da classificação em setores ter categorizado separadamente agentes econômicos 

em um mesmo mercado relevante, poderá iniciar a produção de bem ou serviço 

aproveitando-se das vantagens tributárias em detrimento dos demais concorrentes.  

Outra fonte de cumulatividade residual que merece referência é o abusivo uso da 

substituição tributária “para frente” com fulcro no art. 150, §7º, da Constituição da 

República, introduzido no Texto Constitucional para apaziguar os ânimos quanto a 

frequentes discussões acerca da constitucionalidade do mecanismo, pelo qual se presume a 
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ocorrência de fatos geradores futuros, atribuindo-se a responsabilidade tributária aos elos 

primários da cadeia produtiva.211 

Trata-se de um mecanismo que, do ponto de vista da arrecadação fiscal, apresenta 

ao Fisco o melhor dos mundos, adiantando no tempo o ingresso de recursos nos cofres 

públicos e reduzindo drasticamente a evasão tributária em razão das dificuldades inerentes 

à fiscalização dos varejistas. Essas vantagens, se não houvesse abusos, serviriam para a 

ampla recomendação da substituição tributária “para frente” em função da justiça 

acrescentada ao sistema tributário. 

Vencida a polêmica acerca da constitucionalidade da substituição tributária “para 

frente”, surge novo problema a partir da interpretação fiscal literal do dispositivo 

constitucional pela vedação à devolução do imposto recolhido excessivamente, uma vez 

que o artigo em comento exigiria (conforme entendimento fiscal) somente a devolução 

integral. O Convênio n° 13/97, por sua vez, em sua cláusula 2º 212 admitiu devolução 

apenas diante da inocorrência da operação subsequente. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da ADI n° 1851-4, corroborou a interpretação fiscal, admitindo que, para 

preservar a praticidade, as presunções de base de cálculo deveriam ser definitivas. Essa 

interpretação tem estimulado abusos pelos quais os Fiscos Estaduais, com uma suposta 

pretensão de simplificar a tributação e combater a sonegação, têm utilizado a manipulação 

da base de cálculo para aumentar a arrecadação, introduzindo uma inconstitucional fonte 

de cumulatividade no sistema tributário brasileiro. 213 

Atualmente, então, o sistema tributário nacional está estruturado com base em 

incongruências que lhe dotam de certa cumulatividade residual, violando o princípio da 

livre concorrência pela via oblíqua da distorção da técnica de tributação não-cumulativa e 

da substituição tributária “para frente”.  

Entende-se, diante das ideias expostas, que a técnica da não-cumulatividade é 

exigível em relação a qualquer tributo com o qual seja compatível, servindo os dispositivos 

constitucionais em relação à sua exigência para o ICMS, IPI e contribuições sociais como 

                                                             

211 Cf. M. A. M. DERZI, Quebras da Livre Concorrência no ICMS, no IPI e PIS-COFINS: 
Corporativismo, Informalidade, Ampla Cumulatividade Residual e Substituição Tributária  in Revista 
Internacional de Direito Tributário, v. 3, 2005, p. 114-115. 
212  "Cláusula segunda - Não caberá a restituição ou cobrança complementar do ICMS quando a 
operação ou prestação subsequente à cobrança do imposto, sob a modalidade da substituição tributária, se 
realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido com base no artigo 8º da Lei Complementar 87, de 
13 de setembro de 1996”. 
213  Op cit (nota 211). 
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meras explicitações. Mais uma ocasião em que a “técnica da minudência” utilizada pelo 

Constituinte de 1988 compromete a unidade do ordenamento jurídico, condicionando o 

intérprete a identificar ser exigível apenas em relação aos tributos em quais a Constituição 

expressamente o exige. É desnecessária a previsão específica da técnica da não-

cumulatividade a tributos determinados, à medida que a previsão do princípio da livre 

concorrência é fundamento suficiente para a exigência da não-cumulatividade, desde que o 

tributo em análise seja compatível com a forma de tributação em tela.  

Desafia-se, portanto, o controle de constitucionalidade dos tributos que, a despeito 

da compatibilidade com a não-cumulatividade, não sejam estruturados de forma não-

cumulativa. 

A eficácia positiva do princípio da livre concorrência implica no reconhecimento a 

um direito subjetivo à neutralidade concorrencial da tributação àqueles que deveriam ser 

atingidos por tais efeitos. Enquanto sua eficácia interpretativa deve servir para exigir seja 

do Judiciário, seja dos formuladores da política tributária que interpretem o sistema 

tributário e as modificações que lhe impõem de acordo com tal princípio. Sua eficácia 

negativa impõe a invalidação de normas jurídicas, cujos efeitos introduzam no sistema 

tributário qualquer grau de cumulatividade. 
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CAPÍTULO V – A TRIBUTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA TUTELA DO 

CONSUMIDOR 

 

I. Conteúdo do princípio da tutela do consumidor 

 

As políticas públicas de defesa do consumidor, no Brasil, devem observar o que 

dispõe a Lei n° 8.078/1990, cuja finalidade declarada é estruturar uma política nacional de 

relações de consumo que tenha por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 

das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; ação governamental no sentido de 

proteger efetivamente o consumidor por iniciativa direta, incentivos à criação e 

desenvolvimento de associações representativas, presença do Estado no mercado de 

consumo e pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho; harmonização dos interesses dos participantes das 

relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se 

funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e 

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; educação e informação de 

fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do 

mercado de consumo; incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de 

controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos 

alternativos de solução de conflitos de consumo; proibição e repressão eficientes de todos 

os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização 

indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos 

distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; racionalização e melhoria dos 

serviços públicos e estudo constante das modificações do mercado de consumo.214 

                                                             

214  Objetivos da política nacional de relações de consumo constam do art. 4º da Lei 8.079/1990. 



97 

 

A Constituição Econômica, ao se referir à tutela do consumidor como princípio 

diretor de sua finalidade, cuidou de estabelecer ao Estado a obrigação de instituir políticas 

públicas, consoante afirma EROS GRAU
215

 a respeito da norma-objetivo, dotada de especial 

caráter constitucional conformador. 

O núcleo essencial desse princípio, considerando que a Constituição Econômica 

tenha como objetivo fundamental a dignidade da pessoa humana (realização do valor 

justiça social), construiu-se em torno do ideal de tutelar aquele que, na cadeia produtiva, é 

o destinatário final da produção econômica. Trata-se de um meio de proteger o mercado e 

preservar o regime econômico capitalista de sua força autodestrutiva. É, portanto, principal 

fundamento à reprodução material do mercado, permitindo-lhe a continuidade. 

Esta preocupação com o consumidor está evidenciada no conteúdo jurídico do 

princípio da livre concorrência, conquanto não tenha sido concebido como um fim em si 

mesmo. P. A. FORGIONI
216 inicia a exposição acerca do que designa “concorrência-

instrumento” afirmando que o Constituinte fez, claramente, sua opção pela concorrência 

como instrumento para o alcance de um bem maior, qual seja, “assegurar a todos uma 

existência digna, conforme os ditames da justiça social”, atribuindo essa qualidade aos 

primórdios da disciplina da concorrência vinculada à proteção da economia popular e do 

consumidor para concluir que os princípios da ordem econômica e, primordialmente, os 

princípios da livre iniciativa e livre concorrência são instrumentais da dignidade da pessoa 

humana. 

Essa abordagem, evidentemente, distancia-se daquela propugnada pela Escola de 

Chicago, segundo a qual a concorrência é vista como um fim em si mesmo a justificar a 

crescente preocupação com o aumento do número de agentes econômicos no mercado. 

Aproxima-se do princípio de proteção ao consumidor que é, em verdade, uma 

especificação do fim geral e maior da dignidade da pessoa humana, alcançada pela 

implementação de políticas públicas com vistas à justiça social.217 

É essencial para a abordagem do princípio da tutela do consumidor, enquanto 

condicionante de um sistema tributário que tenda a realizar a justiça social, a consideração 

aos efeitos econômicos que pode desencadear em função dos fins da livre concorrência.  

                                                             

215  A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São Paulo, 
Malheiros, 2007, p. 248. 
216  Fundamentos do Antitruste, 2. ed., São Paulo, RT, 2005, p.  190-191.  
217  Cf. P. A. FORGIONI, Fundamentos do Antitruste, 2. ed., São Paulo, RT, 2005, p. 191. 



98 

 

Por isso, afirma-se que o sistema tributário deve, em consonância à Constituição 

Econômica, observar a neutralidade concorrencial, tanto em seu aspecto negativo, quanto 

em seu aspecto positivo, em função, do princípio da livre concorrência. Sendo este um 

princípio meramente instrumental, sua eficácia implica em eficácia reflexa ao princípio da 

tutela do consumidor. 218 

 

II. Direito à informação sobre a tributação 

 

Estruturam as políticas públicas de defesa do consumidor o direito à ampla 

informação e educação, a respeito dos direitos do consumidor, tido como essencial à 

melhoria do mercado de consumo. 

Partindo do reconhecimento da intrínseca relação existente entre tributação e 

consumo, em que este último se constitui em base de incidência de uma série de impostos, 

o Constituinte trouxe a interessante norma do art. 150, §5º, segundo a qual "a lei 

determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos 

que incidam sobre mercadorias e serviços". 

Parece mais uma demonstração da “técnica da minudência” utilizada pelo 

Constituinte, à medida que a citada regra constitucional poderia ser deduzida, sem qualquer 

dificuldade, do princípio constante no art. 170, V, da Constituição. 

Segundo interpreta R. H. COSTA
219, trata-se de uma norma de eficácia limitada, 

sendo necessária edição de lei para sua plena eficácia, conforme classificação exposta por 

J. AFONSO DA SILVA
220. Sua “eficácia limitada” corrobora a inutilidade da enunciação 

expressa no Texto Constitucional. 

O direito à informação em relação à tributação sobre o consumo, em alguma 

medida, tem sido observado, haja vista as informações constantes nos documentos fiscais. 

Resta agregar as informações a respeito das contribuições sociais instituídas pela União e 

tornar essa informação acessível à maioria da população, dispondo-a de maneira mais 

amigável. 

                                                             

218  Neste ponto remete-se  ao tópico antecedente. 
219  A tributação e o consumidor in Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, n° 17, p. 217-
227, abr./jul. 1997, p.217-218. 
220  Aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais, 7. ed., São Paulo, Malheiros, 2008. 
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Qualquer política pública que considere o amplo direito à informação ao 

consumidor acerca da tributação incidente sobre o consumo deve considerar que uma das 

propaladas virtudes da tributação sobre o consumo é sua “imperceptibilidade” 221 que, de 

alguma forma, poderá ser mitigada levando a efeitos contrários aos objetivos do princípio, 

tais como o aumento da evasão fiscal motivada pelo reconhecimento da alta carga 

tributária sobre certos bens. Isso, contudo, deve motivar os formuladores da política 

tributária a buscar meios para inibir a evasão, nunca uma justificativa para esvaziar de 

eficácia o princípio da defesa do consumidor. 

 O princípio da defesa do consumidor, positivado na Constituição Econômica, em 

sua eficácia positiva implica direito subjetivo aos efeitos do princípio da defesa do 

consumidor àqueles que são concomitantemente consumidores e contribuintes, ainda que 

de fato e não de direito. Dentre tais efeitos, encontra-se a melhor estruturação e contínuo 

aperfeiçoamento do mercado de consumo, em função da difusão da informação e da 

educação para o consumo que, em parte, são implementados pela ampla informação acerca 

da carga tributária incidente. 

 A eficácia negativa do princípio impõe a invalidação de normas jurídicas, tendentes 

a omitir informação relevante a respeito dos tributos incidentes sobre o consumo, 

contribuindo para a involução do mercado de consumo e impedindo seu 

aperfeiçoamento.222 

 

III. Tributação extrafiscal e seletividade em função da nocividade à saúde e 

segurança do consumidor  

 

L. E. SCHOUERI
223, em estudo sobre o papel das normas tributárias indutoras na 

promoção da tutela do consumidor, elencou o emprego da tributação seletiva como meio 

de concretização da proteção do consumidor, pretendendo, com isso, que a tributação 

                                                             

221  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 209. 
222  Cf. L. R. BARROSO e A. P. DE BARCELLOS, O começo da história: a nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro in Crise e desafios da Constituição, Belo 
Horizonte, Del Rey, 2004, p. 501. 
223  Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 97. 
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excessivamente onerosa fosse utilizada como sucedânea da regulamentação direta 

permitida sobre a produção e circulação de utilidades nocivas à saúde224.  

No mesmo sentido, R. H. COSTA
225

 identifica a possibilidade de inibir o consumo de 

mercadorias supérfluas ou nocivas ou a promoção do consumo de determinados bens 

mediante as desonerações tributárias. 

 A experiência confirma os exemplos trazidos pelos autores em que o princípio da 

seletividade discrimina produtos objeto da relação de consumo a ser tributada, não em 

função de sua essencialidade, mas em função de sua nocividade à saúde humana ou 

segurança, o que está em pleno acordo com os objetivos da política nacional de relações de 

consumo, verificando-se, desse modo, a constitucionalidade de atos de tributação que 

tenham por objetivo induzir o consumo de mercadorias seguras e benéficas à saúde 

humana. 

Implica direito subjetivo de oposição judicial a atos de tributação que, 

comprovadamente, impliquem oneração de mercadorias benéficas ou seguras por sua 

incompatibilidade com as finalidades da Constituição Econômica expressas no princípio da 

defesa do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

224  Cf. SAMPAIO DÓRIA, Princípios Constitucionais Tributários e a Cláusula Due Process of Law, RT, 
São Paulo, 1964, p. 256. 
225  A tributação e o consumidor, Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, n° 17, abr./jul. 
1997, p.222. 
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CAPÍTULO VI – A TRIBUTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA TUTELA DO 

MEIO AMBIENTE 

 

I. Conteúdo do princípio da tutela do meio ambiente 

 

O Constituinte cuidou da tutela do meio ambiente, estabelecendo-a como princípio 

da Constituição Econômica, cujo objetivo mais geral é assegurar a dignidade da pessoa 

humana, conforme os ditames da justiça social, qualificando o desenvolvimento nacional 

objetivo da política econômica constitucionalizada. 

 A ponderação entre o princípio da tutela do meio ambiente e o desenvolvimento 

econômico conduzem à necessária observância da ideia de desenvolvimento sustentável. O 

exercício de atividades econômicas ou a intervenção estatal na atividade econômica devem 

observar que a todos é atribuído o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

considerado 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. 

A vinculação entre desenvolvimento e meio ambiente pela qual se requer que o 

atendimento das necessidades das gerações presentes sem comprometer as possibilidades 

de reprodução material das gerações futuras, presente desde o Relatório Bruntland, de 

1987-1988, informou o conceito de desenvolvimento sustentável.226 

Está evidente, portanto, a preocupação com o desenvolvimento sustentável objeto 

da Declaração do Rio Janeiro, proveniente da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida em 3 a 14 de junho de 1992. Dentre os princípios 

contidos no documento em questão, vê-se a preocupação com a harmonia entre a natureza 

e as atividades produtivas, com vistas a preservar o bem-estar das presentes e futuras 

gerações. É a economia autossustentável, suficientemente equilibrada e harmonizada com a 

                                                             

226  Cf. A. A. CANÇADO TRINDADE, Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de 
produção internacional, Porto Alegre, SAF, 1993, p. 165-166. No mesmo sentido MICHEL PRIEUR, Droit de 
l’environnement, 3. ed., Paris, Dalloz, 1996, p. 67 e 68; SILVÉRIO ANIBALE, La tutela ambiente in campo 
Internazionale, Padova, Cedam, 1996, p. 338; CRISTIANE DERANI, Direito ambiental econômico, 2. ed, São 
Paulo, Max Limonad, 2001, p. 174; W. A. P. ALBINO DE SOUZA, Primeiras linhas de direito econômico, 4. 
ed., São Paulo, LTr, 1999, p. 411.  
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preservação ambiental, que possibilita ao homem “reencontrar-se consigo próprio, como 

ser humano e não apenas como um dado ou índice econômico”227. 

Um dos pressupostos para o entendimento da degradação ambiental, enquanto um 

problema que pode ser enfrentado com o instrumental tributário, é a conceituação de 

externalidades. Trata-se de uma falha de mercado que se observa quando parte dos custos 

ou benefícios gerados por uma atividade econômica não recaiam sobre os responsáveis por 

sua produção.  São custos ou benefícios que, por não serem imputados ao responsável por 

sua produção, recaem sobre terceiros. É o que acontece quando uma fábrica polui um rio, 

lançando dejetos. O custo ambiental da poluição ocasionado pelo descarte inadequado do 

dejeto fabril é suportado por toda a coletividade, quando poderia ser suportado, apenas, 

pelo responsável por sua produção, por exemplo, imputando-lhe a obrigação de tratar o 

dejeto e despejar água limpa no rio.228 

A necessidade de atribuir responsabilidade ao poluidor pelos custos decorrentes da 

poluição foi explicitada na Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento229 

(Conferência das Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro entre 3 e 21 de junho de 

1992). Com efeito, a enunciação do princípio do “poluidor-pagador” implica na 

necessidade de “internalizar” custos, atribuindo aos bens ambientais um valor por sua 

utilização.  

A mesma declaração traz a enunciação do princípio da precaução e da prevenção, 

que impõe, havendo dúvidas quanto ao potencial de degradação ambiental ínsito à 

determinada atividade, a adoção imediata de medidas economicamente viáveis para a 

prevenção do dano ambiental. Desse modo, não basta a atribuição de valor aos bens 

ambientais, impõe-se que tal valor seja mais alto que o custo da alternativa que não 

implique degradação ambiental, como forma de prevenir o dano ambiental. 

A atribuição de preços aos bens ambientais faz-se necessária, uma vez que são 

inconciliáveis, diante do objetivo de obter um desenvolvimento econômico sustentável. As 

disparidades entre a utilização de determinados bens ambientais e seu verdadeiro custo de 

                                                             

227  Cf. EROS GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São 
Paulo, Malheiros, 2007, p. 251. 
228 Cf. F. NUSDEO, Curso de Economia – Introdução ao Direito Econômico, 5. ed., São Paulo, RT, 
2008, p. 152 a 153 
229  Disponível em 
http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030625102846/20030625104
533/, Acessada em 02 de dezembro de 2009. 
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oportunidade. O tratamento dos bens ambientais, por natureza escassos, como bens livres 

não se coaduna com a escassez que lhes são inerentes, impondo-se tratá-los como bens 

econômicos.230 

Os utilizadores dos bens ou serviços ambientais, à medida que os preços são 

alterados pela aplicação do princípio poluidor-pagador, são incentivados a utilizar tais bens 

de maneira mais eficiente.231 

A tutela do meio ambiente pode dar-se por diversos instrumentos e, com efeito, isso 

ocorre. A Constituição da República232 faz alusão a alguns deles que, via de regra, 

constituem-se em manifestações do poder de polícia estatal. Não há, contudo, objeções 

constitucionais que impeçam o manejo da tributação como instrumento de implementação 

dos efeitos pretendidos pelo princípio da defesa do meio ambiente. 

 

 

 

 

                                                             

230  Cf. F. NUSDEO, Curso de Economia – Introdução ao Direito Econômico, 5. ed., São Paulo, RT, 
2008, p. 378-379. 
231 Cf. M. T. D. SETTE  e J. M. NOGUEIRA, Relevância da Análise dos Aspectos Econômicos na 
Instituição de um Tributo Ambiental in Revista de Direito Tributário - RDT n° 96 São Paulo - SP, Ed. 
Malheiros, 2007, p. 21 a 224. 
232  “§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 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 à 
crueldade.  § 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 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. § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.§ 
5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. § 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão 
ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas”. 
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II. Tributação e a internalização das externalidades 

 

A transversalidade e a horizontalidade, características da direito ambiental, 

convocam os diversos ramos do direito, mobilizando-os à proteção ambiental, sendo 

comum encontrar-se, dentre os diversos instrumentos de intervenção ambiental, o direito 

constitucional, internacional, privado, penal, administrativo, tributário, dentre outros.233  

Cumprindo os objetivos do presente trabalho, expõe-se sobre as possibilidades 

interpretativas abertas pelo princípio da tutela do meio ambiente, enquanto norma-objetivo, 

condicionando os efeitos do sistema tributário às suas finalidades.  

Há medidas tributárias que, induzindo condutas poluidoras ou a estimulação de 

atividades com potencial para preservar o meio ambiente, ou mesmo arrecadando recursos 

para financiar o desenvolvimento sustentável, servem aos desígnios da tutela ambiental. 

A intervenção ambiental, de natureza tributária, pressupõe a existência de falhas de 

mercado ou, dito de outra forma, das externalidades, cuja análise remonta ao célebre 

trabalho de RONALD H. COASE
234 intitulado “The problem of social cost”. 

 O trabalho em tela, publicado em 1960, marcou época por sua abordagem sobre o 

tema externalidades. Inicia-se com o reporte do problema a ser objeto de investigação, 

relatando o exemplo da fábrica, cuja fumaça lançada ao ar ocasiona prejuízos aos vizinhos. 

Lança crítica à abordagem pigouviana235 do problema, segundo a qual a solução a ser 

oferecida aos vizinhos da fábrica poderia ser responsabilizar o dono do estabelecimento 

pelos prejuízos causados, estabelecendo um tributo a ser pago que fosse equivalente ao 

prejuízo causado ou removê-lo para um local em que não houvesse prejuízos a terceiros.  

 Essa abordagem, uma vez que conduziria a resultados supostamente não desejados, 

foi tida por inapropriada por RONALD H. COASE. A crítica de RONALD H. COASE concentra-

se no argumento que a referida abordagem não considera a natureza recíproca do 

problema. Não se trata apenas de evitar que se aflija um prejuízo aos vizinhos da fábrica, 

mas de um problema de natureza recíproca, em que evitar um prejuízo aos vizinhos da 

fábrica implica impor um prejuízo ao dono da fábrica, razão pela qual a escolha deve, 

                                                             

233   Cf. J. CASALTA NABAIS, Tributos com fins ambientais in RTrib n° 80, 2008, p. 255. 
234 The problem of social cost in The Journal of Law and Economics, v. III, 1960, pp. 1 a 44. 
235   The economics of welfare, London, Macmillan & Co, 1932. 
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antes, ser de qual prejuízo deve ser evitado: aquele suportado pelos vizinhos ou o 

suportado pelo dono da fábrica. COASE responde que a solução deve ser evitar o prejuízo 

mais grave e prejudicial à maximização da eficiência econômica. 

 Trazendo as ideias de COASE aos objetivos do presente trabalho e, continuando no 

exemplo da fábrica emissora de fumaça, tem-se, por certo, que o prejuízo mais grave é 

sempre aquele ocasionado ao meio ambiente, uma vez que a Constituição Econômica não 

se contenta com qualquer crescimento econômico, mas apenas com o desenvolvimento 

sustentável que permita a manutenção para as próximas gerações do mesmo nível de bens 

ambientais atuais. 

  A não atribuição da propriedade privada aos bens de uso comum do povo leva à 

apropriação gratuita de recursos ambientais, em prejuízo de toda a coletividade, gerando 

externalidades, q podem ser definidas como custos das atividades econômicas que, 

entretanto, não são suportados pelos agentes econômicos geradores, mas impostos a toda 

coletividade ou a parte dela, identificável ou não.  

 A não atribuição do direito de propriedade privada aos bens ambientais ou o 

“usufruto comum” de tais bens resulta invariavelmente no que GARRETT HARDIN
236 

designou a “tragédia dos comuns”. O pasto comum em qual cada pastor procurará levar 

sempre um número crescente de ovelhas, firme na convicção de que sua conduta não será 

observada pelos demais pastores, quando, na verdade, é justamente o contrário que ocorre: 

resulta em prejuízos partilhados por todos decorrentes do sobrepastoreio, caracterizando a 

“tragédia dos comuns”, que pode ser replicada no que diz respeito à apropriação gratuita 

dos bens ambientais. 

 Por exemplo, uma indústria poluidora lança dejetos químicos poluentes nos cursos 

d’água, não incorporando o custo ambiental no custo de seu produto. A economia que se 

obtém, evitando o investimento em tecnologias para tratamento dos resíduos industriais e 

descarte adequado, é apropriada individualmente pelo empresário industrial, impondo um 

custo ambiental a toda coletividade.237 De uma maneira geral, então, a apropriação gratuita 

de bens ambientais como insumos ou depósito de resíduos implica na geração de uma 

externalidade negativa. 

                                                             

236  The Tragedy of the Commons in Science, 13 de dezembro, 1968. 
237  Cf. P. H. DO AMARAL, Tributação ambiental: contributo à política de desenvolvimento sustentável 
no Brasil in Revista de Direito Ambiental, v. 50, 2008, p. 212-234 
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É, justamente, a não atribuição do direito de propriedade aos bens ambientais, o que 

faz serem de todos e de ninguém, o que leva a uma certa indiferença pela sua proteção por 

parte das pessoas individualmente consideradas, razão pela qual é o Estado quem deve 

assumir o papel de desenvolver políticas públicas aptas a concretizar o desenvolvimento 

sustentável.238  

A externalidade deve, portanto, ser internalizada. Isso quer dizer que a atuação 

eficaz do Estado em problemas ecológicos deve passar pela imposição de custos, em 

medida adequada para que as externalidades geradas pelos agentes econômicos poluidores, 

fazendo com que tais custos incidam sobre as unidades responsáveis pela sua geração e 

evitando que sejam gerados.239 

Uma questão importante a responder refere-se à medida do custo que se impõe ao 

particular pela utilização do bem ou serviço ambiental. Respeitáveis teorias têm defendido 

que deve haver uma equiparação entre o custo social e o custo particular, permitindo um 

ajuste entre as atividades poluidoras capaz de maximizar o bem-estar social, atingido às 

custas da utilização racional e eficiente dos bens ambientais sem criação de óbices às 

atividades econômicas. 240  

Entende-se, todavia, que não é suficiente a equiparação entre os custos marginais 

particulares para a conduta alternativa e a utilização do bem ou serviço ambiental. Nesse 

sentido, a neutralização das externalidades negativas não incentiva a utilização racional do 

bem ambiental, tampouco sua preservação.  

Com efeito, não existem garantias científicas e relativas à totalidade dos casos que 

os custos de prevenção do dano ambiental equiparam-se aos custos de reparação. Por isso, 

o princípio da prudência determina que o dano ou utilização indevida do bem ou serviço 

ambiental sejam evitados. Nesse sentido, parece mais adequado frente aos objetivos da 

Constituição Econômica, em função do princípio da defesa do meio ambiente, que sejam 

impostos custos pela utilização de bens ambientais superiores aos custos marginais das 

alternativas que impliquem sua preservação. 

                                                             

238  Cf. P. H. DO AMARAL, Tributação ambiental: contributo à política de desenvolvimento sustentável 
no Brasil in Revista de Direito Ambiental, v. 50, 2008, p. 212-234. 
239  Cf. F. NUSDEO, Curso de Economia – Introdução ao Direito Econômico, 5. ed., São Paulo, RT, 
2008, p. 159. 
240  � M. T. D. SETTE  E J. M. NOGUEIRA,  Relevância da Análise dos Aspectos Econômicos na 
Instituição de um Tributo Ambiental. Revista de Direito Tributário - RDT n° 96 São Paulo - SP, Ed. 
Malheiros, 2007, p. 211-224. 
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III. Tributação orientada pelo princípio da tutela do meio ambiente 

 

A necessidade de privatizar tais custos que circulam livremente pela sociedade, 

atingindo-a diretamente, sem passar pelas vias de mercados, move a utilização do 

instrumental tributário com fins ambientais, informando o princípio do poluidor-

pagador241, em defesa tanto da tutela do meio ambiente quanto da livre concorrência.242 

De uma maneira geral, a internalização dos custos sociais ocasionados por 

atividades nocivas ao meio ambiente acarreta tanto a obtenção de receitas que podem ser 

destinadas à execução de políticas públicas de tutela ambiental,  quanto tem efeito indutor 

de condutas aptas a evitar a degradação ambiental. 

Observa-se que não só a tributação pode ser instrumento para concretizar a 

apropriação onerosa dos bens ambientais, com geração de recursos ou indução de condutas 

em prol de sua conservação.  

É factível a criação de um mercado de direitos de uso de bens ambientais capaz de 

causar variações no nível de uso agregado dos recursos ambientais implicando redução em 

seus impactos. Por esse sistema, a autoridade ambiental, conhecendo um nível total de uso 

dos recursos ambientais pré-estabelecidos de acordo com os objetivos da Constituição 

Econômica, distribui esse nível total entre os agentes econômicos, permitindo que se crie 

um mercado de transações mútuas desses direitos de uso. Desse modo, a alocação será 

fruto de um leilão em que as partes interessadas pagam de acordo com as vantagens que, 

individualmente, percebam, pelo uso do bem ambiental ou dos custos que deixam de 

incorrer pelo seu não uso.243  

 As vantagens são evidentes, uma vez que o nível total de uso dos bens ambientais é 

pré-estabelecido e as alocações individuais são baseadas no custo de oportunidade definido 

por cada agente econômico. Isso elimina a dificuldade inerente ao estabelecimento de 

alíquotas nos tributos ambientais que ocasionariam a manutenção e preservação dos 

recursos ambientais. 

                                                             

241  Cf. F. NUSDEO, Curso de Economia – Introdução ao Direito Econômico, 5. ed., São Paulo, RT, 
2008, p. 159. 
242  Cf. GERD W. ROTHMANN, Tributação, sonegação e livre concorrência, trabalho inédito, 2008. 
243  Cf. R. SEROA DA MOTA, J. M. DOMINGUES DE OLIVEIRA E S. MARGULIS, Proposta de tributação 
ambiental na atual reforma tributária brasileira in Texto para discussão n° 738, Rio de Janeiro, IPEA, 2000, 
p. 9. 
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 No Brasil, entretanto, a criação de um mecanismo de atribuição de direitos de uso 

dos bens ambientais dependeria de um marco regulatório específico, enquanto a tributação 

ambiental já encontra respaldo constitucional, sendo mais praticável sua instituição.244 

A investigação acerca da utilização do instrumental tributário, extrapolando a 

análise dos benefícios fiscais indutores de condutas desejadas com vistas à preservação 

ambiental, deve procurar responder qual a espécie tributária mais adequada à 

internalização das externalidades como determinado pelo princípio poluidor-pagador. Esse 

exercício foi realizado de maneira ímpar por J. CASALTA NABAIS
245 que conclui ser mais 

adequada a instituição de tributos não vinculados a uma atuação estatal (impostos) de 

incidência sobre os bens ambientais. 

Antes de qualquer consideração acerca da espécie tributária adequada para a 

internalização de custos ambientais, é preciso ressaltar que o tributo, enquanto prestação 

pecuniária compulsória, definida em lei, não poderá ser exigido como sanção por ato 

ilícito. Por essa razão, a utilidade da tributação ambiental limita-se à indução da 

apropriação de bens ambientais nos limites da licitude. Para o uso, além dos limites 

estabelecidos na legislação ambiental, o Estado socorre-se das multas administrativas ou 

sanções penais.246 

As taxas, por serem instituídas em razão do exercício regular do poder de polícia ou 

pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis postos à 

disposição do contribuinte pelas respectivas pessoas políticas no âmbito de suas 

competências administrativas, não são, em princípio, manejadas como tributos ambientais 

com finalidades notadamente extrafiscais, uma vez que o aspecto material da hipótese de 

incidência das taxas não poderá ser a conduta do contribuinte geradora da degradação 

ambiental.  

Quanto à taxação de determinados bens e serviços seria imprópria, uma vez que 

incidirão em bases de cálculos próprias de impostos e, muitas vezes, isso ocasionaria a 

                                                             

244  Cf. R. SEROA DA MOTA, J. M. DOMINGUES DE OLIVEIRA E S. MARGULIS, Proposta de tributação 
ambiental na atual reforma tributária brasileira in Texto para discussão n° 738, Rio de Janeiro, IPEA, 2000, 
p. 9. 
245  Tributos com fins ambientais in RTrib n° 80, 2008, p. 255. 
246  Cf. R. SEROA DA MOTA, J. M. DOMINGUES DE OLIVEIRA E S. MARGULIS, Proposta de tributação 
ambiental na atual reforma tributária brasileira in Texto para discussão n° 738, Rio de Janeiro, IPEA, 2000, 
p. 18. 
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sobreposição de parcelas da competência tributária já exercida pela pessoa política 

tributante ou por outra.247  

Com o tributo extrafiscal o que se pretende é induzir o contribuinte a determinada 

conduta (comissiva ou omissiva), de modo que a receita gerada haverá de ser inversamente 

proporcional ao êxito do prognóstico residente em sua instituição. Não sendo adequado, 

portanto, à tributação ambiental um tributo que proporcione receita correspondente à 

contraprestação específica realizada pelo Estado com base no princípio da equivalência, 

apesar da internalização dos custos sociais inerentes ao princípio do poluidor pagador 

reclamar pela existência de uma causa para a imputação direta de custos que a taxa 

exprime.248 

Além dessas dificuldades, há que ser considerado que a fonte da degradação 

apresenta-se relativamente difusa, sendo difícil a identificação precisa dos poluidores. Isso 

impossibilita, na prática, a divisibilidade necessária à instituição da taxa.  

Apesar de inadequadas à remuneração de serviços públicos, entendido que a 

recuperação de bens ambientais é um serviço público, admitem-se taxas ambientais que, no 

Brasil, comumente, tem seu aspecto material da hipótese de incidência no exercício do 

poder de polícia relativo à fiscalização ambiental.249 A causalidade entre a atividade de 

exercício de poder de polícia e a instituição da taxa implica em limitação da receita 

arrecadada ao quantum necessário para o desenvolvimento da atividade estatal, não 

servindo, tal tributo, ao objetivo de internalizar custos ambientais. 

                                                             

247  Cf. R. SEROA DA MOTA, J. M. DOMINGUES DE OLIVEIRA E S. MARGULIS, Proposta de tributação 
ambiental na atual reforma tributária brasileira in Texto para discussão n° 738, Rio de Janeiro, IPEA, 2000, 
p. 15. 
248  Cf. J. CASALTA NABAIS, Tributos com fins ambientais in RTrib n° 80, 2008, p. 270 a 271. 
249   A taxa florestal do Estado de Minas Gerais, regulamentada pelo Decreto n° 36.110, de 04 de 
outubro de 1994 e instituída pela Lei nº 4.747, de 9 de maio de 1968, que, a despeito de ter como aspecto 
material da hipótese de incidência, a atividade de polícia administrativa, adota uma Tabela com alíquotas 
variáveis em função da espécie de produto ou subproduto florestal, para a aplicação na base de cálculo 
definida como “custo estimado da atividade de polícia administrativa”. Apesar de, a toda evidência, tratar-se 
de uma taxa com base de cálculo de imposto, o Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade 
(RE nº 239.397/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 21.03.2000, "DJ" 28.04.2000). A Taxa de Fiscalização e 
Controle Ambiental, instituída pela Lei n° 10.165, de 2000, sofreu questionamentos judiciais, cujos 
argumentos mais importantes referiram-se à indivisibilidade das referidas taxas, uma vez que o poder de 
fiscalização seria realizado em benefício de toda a coletividade, tendo o meio ambiente um bem comum do 
povo como objeto da atividade administrativa. O Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade 
(RE nº 416.601/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 10.08.2005, "DJ" 30.09.2005). 
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Excluindo da tributação ambiental as taxas em razão dos inconvenientes 

demonstrados, J. CASALTA NABAIS
250 refere-se ao imposto como a espécie tributária mais 

adequada à instituição de tributação ambiental. 

A conciliação do princípio do poluidor-pagador ao princípio da capacidade 

contributiva possibilita a compreensão de que a apropriação gratuita de bens ambientais 

representa manifestação de signo presuntivo de riqueza por parte do usuário gratuito do 

bem ou serviço ambiental que, portanto, poderá ser objeto de tributação. 

O imposto ambiental terá como aspecto material de sua hipótese de incidência a 

apropriação gratuita de bens ambientais que poderá se manifestar de diversas formas, tais 

como: exploração econômica de recursos ambientais, comercializando-os ou incorporando-

os em processos fabris; produção e comercialização de bens que, após consumidos, gerem 

poluição sob diversas formas; despejo de resíduos industriais no meio ambiente que 

funcionaria, portanto, como um depósito gratuito, dentre outras.251  

Quanto aos sujeitos passivos, serão as pessoas que desenvolvem atividades 

degradantes do meio ambiente ou que se utilizem de algum bem ou serviço ambiental e 

que, portanto, atuam como usuários gratuitos. 

A base de cálculo, por faltar métodos seguros de mensuração direta da referida 

apropriação gratuita de bens ambientais, deverá adotar métodos indiretos mediante o 

estabelecimento de presunções legais relativas sempre fundamentadas em estudos aptos a 

mensurar o custo da conduta alternativa à utilização gratuita do bem ou serviço ambiental. 

A alíquota do imposto ambiental deverá ser o principal instrumento para dotar-lhe 

de caráter extrafiscal, modulando seus efeitos para o fim de obter a indução de 

comportamentos apropriada ao objetivo de desenvolvimento sustentável previsto na 

Constituição Econômica. Essas variações podem dar-se, com segurança, em função do 

nível de degradação ocasionada (em função da quantidade de bens ambientais apropriados 

gratuitamente) ou em função da localização espacial do fato tributário, uma vez que não se 

apresentam uniformes, quanto à intensidade de seus efeitos e quanto à sua distribuição 

espacial. 252  

                                                             

250  Tributos com fins ambientais in RTrib n° 80, 2008, p. 273. 
251  Idem, p. 273. 
252  Idem, p. 275. 
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As variações de alíquotas, visando à obtenção das finalidades extrafiscais alinhadas 

às políticas públicas de proteção ambiental, acarretam maior aceitação social da tributação 

ambiental, à medida que oneram mais, tanto em termos absolutos, quanto relativos, os 

agentes econômicos responsáveis pelos maiores níveis de degradação ambiental.253 

O entendimento exposto em que a tributação ambiental se apresenta como um meio 

de evitar a “tragédia dos comuns” em relação aos bens coletivos, precificando-os mediante 

a imposição de tributação direta que alcance a manifestação de riqueza consubstanciada na 

apropriação gratuita de bens ambientais não se coaduna adequadamente com a tributação 

indireta, razão pela qual há quem diga que a tributação ambiental indireta abrange os 

pseudo tributos ambientais, uma vez que visam, primordialmente, a obter receitas a 

concorrer para implementação de objetivos da política ambiental.254 Sua utilização, 

portanto, restringe-se à possibilidade do estabelecimento de alíquotas seletivas em função 

da relação danosidade ao equilíbrio ambiental inerente à produção de determinados 

bens.255 

A tributação sobre a utilização gratuita de bens ou serviços ambientais, tal como se 

encontra estruturado constitucionalmente o sistema tributário brasileiro, encontra respaldo 

diante da necessária coalizão entre os objetivos de política econômica constitucionalizados, 

dentre os quais a defesa do meio ambiente. 

Entende-se que a atribuição de máxima efetividade à Constituição Econômica 

impõe à União Federal, valendo-se de sua competência residual prevista ao art. 154, I, da 

Constituição da República, a instituição de tributos ambientais diretos incidentes sobre 

determinadas formas de apropriação gratuita de bens ambientais, cujas alíquotas 

adequadamente definidas ocasionem a substituição de condutas que causem danos 

ambientais por formas menos degradantes ao meio ambiente e consonantes com os 

objetivos de desenvolvimento sustentável, nucleares do princípio da tutela do meio 

ambiente na Constituição Econômica. 

A instituição de tributação ambiental sem uma reforma constitucional encontraria, 

portanto, as limitações inerentes à competência residual. Desse modo, tratar-se-ia de uma 

                                                             

253  Cf. J. CASALTA NABAIS, Tributos com fins ambientais in RTrib n° 80, 2008, p. 275. 
254 Ibidem. 
255  Cf. R. SEROA DA MOTA, J. M. DOMINGUES DE OLIVEIRA E S. MARGULIS, Proposta de tributação 
ambiental na atual reforma tributária brasileira in Texto para discussão n° 738, Rio de Janeiro, IPEA, 2000, 
p. 14. 
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competência tributária restrita à União Federal, o que poderia ser insuficiente para abarcar 

a heterogeneidade dos danos ambientais nos mais diversos biomas brasileiros. 

A exigência de não coincidência entre as hipóteses de incidência eventualmente 

previstas em impostos com arrimo na competência residual e os demais já previstos na 

Constituição da República ocorreria sempre que se instituísse autêntica tributação 

ambiental, estabelecendo como aspecto material da hipótese de incidência tributária fatos 

signos de riqueza que correspondam à apropriação gratuita de bens ambientais. 

Apesar dessa aberta possibilidade de adequação do sistema tributário ao específico 

objetivo de tutela ambiental contido na Constituição Econômica, é adequada a reforma 

constitucional que possibilite atribuição da referida competência aos demais entes 

federativos, de modo a contemplar a diversidade dos problemas ambientais no vasto 

território brasileiro. 

Parece oportuno, ainda, a reforma constitucional que possibilite, vencendo o 

obstáculo posto ao art. 167, IV, da Constituição da República, a vinculação dos recursos 

financeiros obtidos com a tributação de índole ambiental a programas de reconstrução e 

preservação dos bens ambientais degradados a fim de possibilitar um efetivo e concreto 

desenvolvimento sustentável que possibilite às futuras gerações entregar um meio 

ambiente quantitativamente e qualitativamente equivalente ao atual às gerações vindouras. 

Além da possibilidade de utilizar-se a competência residual, vê-se a possibilidade 

de instituir contribuição de intervenção no domínio econômico, visando aos objetivos 

inerentes ao princípio da defesa do meio ambiente. Com efeito, a primeira experiência 

brasileira nesse sentido foi a contribuição de intervenção no domínio econômico, cuja 

previsão encontra-se no art. 177, § 4º, da Constituição da República. 

A contribuição de intervenção no domínio econômico é espécie das contribuições 

especiais previstas no art. 149 da Constituição da República. Caracteriza-se por sua 

instituição motivada pelo objetivo de intervir na ordem econômica, cujo objetivo poderá 

ser a correção de falhas de mercado ou a concreção de objetivos ditados pelos princípios da 

Constituição Econômica.256 

A intervenção no domínio econômico mediante a instituição de contribuição supõe, 

ainda, a circunscrição da hipótese de incidência tributária a determinadas áreas, setores ou 
                                                             

256 Cf. L. E. SCHOUERI, Exigência da CIDE sobre Royalties e Assistência Técnica ao Exterior in 
Revista de Estudos Tributários n° 37, 2004, p. 144. 
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segmentos de atividade econômica, cujas características justifiquem o tratamento tributário 

mais oneroso com os intuitos mencionados.257 

Para responder acerca das possibilidades da contribuição de intervenção no domínio 

econômico como espécie tributária apta à correção das falhas de mercado inerentes ao 

tratamento dos bens e serviços ambientais como bens comuns (aos quais falta a clara 

atribuição de direitos de propriedade) importa enumerar os pressupostos constitucionais 

para a validade da imposição tributária.  

Há autores que entendem que a intervenção do Estado sobre o domínio econômico 

pode ser concretizada tanto pela simples arrecadação do tributo, quanto pela aplicação dos 

recursos arrecadados ao incentivo de determinados setores objeto de intervenção.258 Não 

deixa de ser válido esse entendimento, veja-se, assim, exemplo da tributação orientada pelo 

princípio da defesa do meio ambiente. É possível que a simples existência do tributo, 

servindo como um meio para corrigir falhas de mercado, possibilite a percepção dos bens 

ambientais, como bens escassos, servindo, portanto, à sua utilização racional.   

Nesse sentido, a imposição válida das contribuições de intervenção no domínio 

econômico depende da efetiva intervenção da União no domínio econômico, em 

consonância com as finalidades constitucionalmente tuteladas; referibilidade da 

contribuição ao contribuinte que integre determinado setor objeto de intervenção; 

vinculação do produto da arrecadação a ações interventivas e transitoriedade do tributo, 

cuja instituição deixa de ser justificada quando a finalidade é alcançada.259  

A tributação com objetivos de corrigir falhas de mercado (externalidades), 

mediante a instituição de contribuições de intervenção no domínio econômico, encontra 

respaldo constitucional em relação à finalidade da intervenção diante da expressa menção à 

defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica. A efetividade da medida é 

factível, dependendo o efeito indutor do aspecto quantitativo da imposição tributária. A 

possibilidade de segmentação do tributo a setores específicos está caracterizada, sendo 

desejável devido aos diversos graus de nocividade ao meio ambiente representados por 

setores econômicos diversos.  

                                                             

257  Cf. M. A. GRECO, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – Parâmetros para sua 
Criação in Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e Figuras Afins, Dialética, 2001, p. 16-17. 
258  Cf. E. G. PORTO, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico: critérios constitucionais de 
validade para a sua instituição in Revista de Estudos Tributários n° 34, 2003, p. 146. 
259  Cf. R. FERRAZ, Pressupostos de imposição das CIDEs: Critérios constitucionais de validade para a 
imposição das CIDEs in Revista de Estudos Tributários n° 34, 2003, p. 134. 



114 

 

Falta, entretanto, a transitoriedade. A necessidade de precificar os bens e serviços 

ambientais, atribuindo-lhes o status de bens econômicos sujeitos a escassez, cuja utilização 

racional se impõe, não arrefece com o tempo. É  constante, ainda que inexista, numa 

situação ideal, a necessidade de reparação e reconstituição de bens ambientais, não deixará 

de existir o risco de novos danos, reclamando por posturas preventivas, tal como a 

imposição tributária como sucedânea de um mecanismo que atribua preços aos bens e 

serviços ambientais, corrigindo as inerentes externalidades negativas à utilização gratuita 

dos bens e serviços ambientais. 

Com isso, reitera-se a proposta já apresentada de utilização da competência residual 

da União para a instituição de tributos diretos sobre a utilização gratuita de bens e serviços 

ambientais, cuja finalidade seja tornar mais racional o uso de bens ou a utilização de 

serviços ambientais. A correção das externalidades apresenta-se, por si, como um 

importante efeito da tributação em consonância às finalidades a serem tuteladas pelo 

princípio da defesa do meio ambiente. A vedação à vinculação entre o produto da 

arrecadação e determinadas políticas públicas não malfere os objetivos pretendidos de 

preservação e restauração dos bens ambientais, à medida que tais recursos serão 

distribuídos pelo diversos entes da federação e que, apesar de vedada a vinculação dos 

recursos, não se veda a alocação de maiores recursos financeiros à satisfação de políticas 

públicas ambientais.  

A tributação direta com as características traçadas implica em absorção indireta do 

custo ambiental, na forma de tributo, pelo agente econômico responsável por sua produção 

com certa eficácia. Evidentemente, isso alcança diversas formas de degradação ambiental, 

sendo dispensável a tributação indireta seletiva segundo a nocividade ambiental da 

produção do bem. Não há, entretanto, prognósticos seguros acerca dos efeitos da tributação 

ambiental em relação à indução de condutas que impliquem preservação do patrimônio 

ambiental.  

A eficácia da tributação, à medida que a indução da conduta pretendida se dá pela 

imposição de um custo ao agente produtor da degradação, depende, evidentemente, da 

elasticidade da demanda em função do preço.260 

                                                             

260 Cf. M. T. D. SETTE E J. M. NOGUEIRA, Relevância da Análise dos Aspectos Econômicos na 
Instituição de um Tributo Ambiental in Revista de Direito Tributário - RDT n° 96 São Paulo - SP, Ed. 
Malheiros, 2007, p. 211-224. 
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 Ou seja, se houver possibilidade de escolha por parte dos consumidores dos 

produtos produzidos pelos agentes degradantes de consumirem outros produtos 

sucedâneos, diante de um aumento de preço, causado por via reflexa à imposição do tributo 

ambiental, haverá incentivo ao agente econômico responsável pela degradação para evitá-

la, não incorrendo no acréscimo marginal do custo de produção. Todavia, se for inelástica 

a preço a demanda pelo bem em questão, fica evidente a transferência do encargo 

econômico resultante do tributo ambiental aos consumidores que, por fim, serão 

prejudicados sem que se observem os efeitos pretendidos pelo princípio da defesa do meio 

ambiente, de modo que a inocuidade da medida tributária não a recomendaria. Em relação 

às unidades produtoras de bens com demandas inelásticas a preço, as políticas públicas de 

defesa do meio ambiente devem considerar a possibilidade de regulamentação das 

atividades e intensa fiscalização, visando a evitar a degradação ambiental. 

 A atribuição de preços aos bens ambientais, ainda que de forma indireta mediante o 

instrumental tributário, que considere a manifestação de capacidade contributiva 

representada pela utilização gratuita de bens ou serviços ambientais, sendo elástica a preço 

a demanda dos bens produzidos pelos agentes econômicos responsáveis pela utilização 

gratuita do patrimônio ambiental, está em pleno acordo aos objetivos de promover o 

desenvolvimento sustentável, mantendo o nível atual de bens ambientais para as futuras 

gerações, expresso no princípio da defesa do meio ambiente. Verifica-se, desse modo, a 

constitucionalidade de atos de tributação que tenham por efeito evitar a degradação do 

patrimônio ambiental. 

  Há direito subjetivo de oposição judicial a atos de tributação que, 

comprovadamente, impliquem em tratamento favorecido a agentes econômicos que não 

pautem seus processos produtivos pelo objetivo de manter íntegro o patrimônio ambiental, 

seja na forma de benefícios fiscais sem consideração aos efeitos da atividade produtiva em 

relação ao equilíbrio ambiental, seja instituindo tratamento favorecido, em relação à 

tributação sobre o consumo, a bens sucedâneos de outros cujos processos produtivos sejam 

menos nocivos ao meio ambiente. 

Deve ser frisado o direito à oposição judicial a atos de tributação que sirvam à 

internalização do custo ambiental a agentes econômicos produtores de bens com demanda 

inelástica a preço, à medida que se trataria de medida inócua em relação ao objetivo 

pretendido não passando, sequer, pelo teste da adequação inerente ao princípio da 
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proporcionalidade, não se coaduna, ainda, com os objetivos de tutela do consumidor 

dispostos na Constituição Econômica.  
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CAPÍTULO VII – A TRIBUTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA BUSCA 

PELO PLENO EMPREGO 

 

I. Conteúdo do princípio da busca pelo pleno emprego 

 

Diversos são os princípios da Constituição Econômica cujo objeto é a correção de 

falhas de mercado. Diversamente não ocorre com o princípio da busca pelo pleno emprego, 

cujo significado conota a situação ideal de plena utilização de todos os recursos e fatores 

de produção, o que não significa, exclusivamente, o pleno emprego do fator trabalho. O 

princípio, ainda assim, funciona como garantia ao trabalhador, na medida em que está 

coligado ao princípio da valorização do trabalho humano com reflexos positivos na 

efetividade do direito ao trabalho. Enquanto princípio constitucional dotado de eficácia, 

torna inconstitucionais políticas públicas cujos efeitos recessivos se manifestem na 

economia.261 

 Tecnicamente, os economias referem a situação de pleno emprego como o máximo 

de produto que pode gerar, a partir da alocação ideal dos recursos disponíveis que respeite 

o uso racional dos fatores de produção. 262  

 A partir da concepção que o funcionamento do regime de mercado é incapaz de, 

por si, assegurar a ideal alocação dos recursos e fatores de produção que resulte em pleno 

emprego, controle do processo inflacionário e desenvolvimento econômico. Para tais 

objetivos, o estado cumpre sua função estabilizadora mediante o uso da política fiscal e da 

política monetária. 263 

 Interessa diretamente aos objetivos do presente estudo a análise da política fiscal, 

mais especificamente, da política tributária, em função de seus usos que cumprem o 

objetivo estabilizador do Estado em relação ao sistema econômico. 

                                                             

261  Cf. EROS GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São 
Paulo, Malheiros, 2007, p. 253. 
262 Cf. J. C. C. BACHA, Macroeconomia aplicada à análise da Economia Brasileira, São Paulo, Editora 
da Universidade de São Paulo, 2004, p. 56. 
263  Cf. F. GIAMBIAGI e A. ALÉM, Finanças Públicas – Teoria e prática no Brasil, 3. ed.,São Paulo, 
Elsevier, 2008, p. 15. 
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 O controle da demanda agregada tem sido indicado como a forma mais 

recomendada de intervenção governamental com vistas a alcançar os objetivos de 

estabilização referidos. Aliado à política fiscal, o controle da demanda agregada, visando à 

estabilização econômica, pode ser conduzido pela política monetária, manejada pela 

redução ou aumento das taxas de juros em função de seus efeitos sobre os investimentos, 

poupança e consumo; não é, todavia, objeto do presente estudo. 

 

II. Política tributária, função estabilizadora e pleno emprego  

 

 A influência da tributação sobre a demanda agregada poderá ser determinada pela 

política fiscal que, de um lado, pode compreender o incremento do gasto público, de outro, 

pode significar, com consequências equivalentes, a redução da arrecadação, mediante a 

diminuição geral de alíquotas. 274 

Em situações de crise, as denominadas políticas anticíclicas correspondem 

exatamente ao movimento governamental de estimular o aumento da demanda agregada e, 

via de consequência, o pleno emprego dos fatores de produção.  

Em situação inversa, em que um alto nível de demanda agregada leva à inflação, o 

governo poderá perseguir a redução da demanda agregada, contendo gastos públicos e 

aumentando a carga tributária. 275 

 Com efeito, pode ser favorecido indiretamente o investimento no setor produtivo 

pela redução do imposto sobre a renda pessoal e sobre o consumo, cuja principal 

implicação é a ampliação da demanda agregada sobre o consumo.276 

 A política fiscal tem, portanto, a utilidade de representar um meio de controle do 

processo econômico, conduzindo-o ao pleno emprego e controlando a inflação para um 

nível de estabilização econômica desejado. Essa deve visar sempre à estabilização e 

crescimento econômico a fim de manter-se constitucional em consonância com os 

objetivos do princípio da busca pelo pleno emprego. 
                                                             

274   Cf. R. QUIROGA MOSQUERA, Tributação e Política Fiscal in Segurança Jurídica na Tributação e 
Estado de Direito, São Paulo, Noeses, 2005, p. 579. 
275  Cf. F. GIAMBIAGI e A. P. ALÉM, Finanças Públicas – Teoria e prática no Brasil, 3. ed.,São Paulo, 
Elsevier, 2008, p. 15. 
276  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 344. 
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  O princípio da busca pelo pleno emprego confere direito subjetivo de oposição 

judicial a atos de tributação que, comprovadamente, impliquem em recessão ou processo 

inflacionário. Para tanto, faz-se necessário considerar que a medida tributária seja o fator 

que preponderantemente concorre aos efeitos recessivos, uma vez que o fator de maior 

importância à estabilização econômica têm sido o gasto público e a política monetária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII – A TRIBUTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA EXPANSÃO 

DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 

 

I. Conteúdo do princípio da expansão das micros e pequenas empresas 

 

 Trata-se de um princípio instrumental à livre concorrência, com vistas à 

manutenção do equilíbrio num mercado em que convivem grandes corporações e pequenas 

empresas. Sujeitá-las às mesmas regras seria afronta ao princípio da isonomia em prejuízo 

às empresas de pequeno porte. 277 

                                                             

277  Cf. A. ELALI, Tributação e Regulação Econômica: um exame da tributação como instrumento de 
regulação econômica na busca de redução das desigualdades sociais, São Paulo, MP, 2007, p. 92. 
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 Conforme o Anuário do Trabalho nas Micro e Pequenas Empresas - 2008278, em 

2006, de um universo de 2.241.071 estabelecimentos empresariais existentes no Brasil, 

97,5% correspondem a micro e pequenas empresas. Essas empresas de pequeno porte 

absorvem 50,8% do total de mão-de-obra formal no Brasil. 

 O reconhecimento das empresas de pequeno porte como dado da realidade 

econômica brasileira consubstancia-se em premissa para elaboração de políticas públicas 

que fomentem o surgimento e consolidação dessas empresas no mercado como meios para 

observância de outros princípios da Constituição Econômica, como a busca pelo pleno 

emprego, livre concorrência e tutela do consumidor, evidenciando a necessidade de 

interpretação sistemática dos princípios de política econômica constitucionalizados como 

forma de garantir o alcance das finalidades que abrigam em seu conteúdo jurídico. 

 

II. Desoneração, simplificação tributária e formalização das empresas de pequeno 

porte 

 

 A tributação tem sido utilizada para estimular a expansão das micro e pequenas 

empresas no Brasil, atendendo a um duplo objetivo. De um lado, incentiva-se a 

formalização dos negócios, com o que é possível fiscalizá-los como meio de garantir a 

aplicação isonômica da legislação tributária, aumento da base de arrecadação e a tutela do 

consumidor. De outro lado, a redução da complexidade das obrigações acessórias e do 

impacto financeiro resultante da tributação representa um estímulo à continuidade dos 

negócios, tutelando a livre concorrência pela remoção de barreiras à entrada e permanência 

nos mercados. 

 No particular da política tributária, destacam-se a implantação de sistemas 

simplificados de arrecadação. A Lei Complementar nº 123 - Estatuto Geral das Micro e 

Pequenas Empresas – é um exemplo de política pública com fundamento no princípio do 

tratamento diferenciado às empresas de pequeno porte referente à matéria tributária. 

Unificou-se o recolhimento do IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS e contribuição patronal 

previdenciária, além do ICMS e do ISS em parcela única, pelas micro e pequenas 

empresas, diminuindo o impacto tributário sobre a atividade. 
                                                             

278  SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; DEPARTAMENTO INTERSINDICAL 

DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIO-ECONÔMICOS, Brasília, DIEESE, 2008. 
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 Trata-se de uma iniciativa que, compreendendo as limitações dos contribuintes e da 

própria Administração Fazendária, por motivos de ordem técnica-econômica, estrutura as 

obrigações tributárias, tornando-as exequíveis.279 Medidas de simplificação, portanto, 

tornam o sistema tributário mais justo por aumentar a base de arrecadação. Favorecem os 

objetivos de política econômica constitucionalizados por dar tratamento adequado às micro 

e pequenas empresas, essenciais à busca do pleno emprego e a um ambiente concorrencial 

equilibrado. 

 O tratamento tributário favorecido às micro e pequenas empresas, facilitando-lhes o 

cumprimento de obrigações tributárias acessórias e principais, apresenta efeitos 

econômicos de expansão da utilização dos fatores de produção, preserva a concorrência, 

aumenta a base tributária e permite condições institucionais para a fiscalização de 

atividades, visando a preservar a tutela do consumidor e do meio ambiente, razão pela qual 

se apresentam constitucionais em função das finalidades pretendidas pelo princípio da 

expansão das micro e pequenas empresas, integrante da Constituição Econômica e 

determinante de objetivos. 

  O princípio da expansão das micros e pequenas empresas confere direito subjetivo 

de oposição judicial a atos de tributação que, comprovadamente, impliquem em tratamento 

mais gravoso a micro e pequenas empresas. Isso costuma ocorrer com a exclusão de certas 

atividades da legislação instituidora dos tratamentos favorecidos, fazendo-se importante 

lembrar que a Constituição não permite tais distinções em função da atividade econômica 

desenvolvida, mas em função do porte e do nível de organização empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

279  Cf. GERD W. ROTHMANN, Tributação, sonegação e livre concorrência, trabalho inédito, 2008. 
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CAPÍTULO IX – A TRIBUTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA LIBERDADE 

DE INICIATIVA 

 

I. Conteúdo do princípio da liberdade de iniciativa 

 

 O art. 170, parágrafo único, da Constituição da República positiva o princípio da 

liberdade de exercício de qualquer atividade econômica, livre de ingerências estatais, salvo 

as definidas em lei. Trata-se o princípio da liberdade de iniciativa de reflexo do art. 5°, 

XIII, segundo o qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas 

as qualificações profissionais estabelecidas em lei.  

 A compreensão adequada do referido princípio deve partir do pressuposto de haver 

sido alçadas a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa a fundamentos da ordem 

econômica. EROS GRAU
280 alerta que o sentido da afirmação principiológica da valorização 

do trabalho humano como fundamento da ordem econômica é nebuloso e não oferece 

respostas satisfatórias sem o recurso à interação com os demais princípios contemplados 

pela ordem constitucional, tais como o objetivo de assegurar a todos uma existência digna. 

Essa interpretação implica estabelecimento de dever ao Estado de executar políticas 

públicas que confiram especial proteção ao trabalho e a seus agentes, conciliando os 

interesses divergentes inseridos no âmago das sociedades capitalistas modernas. Por isso, 

EROS GRAU
281

 afirma que o capitalismo contemporâneo vale-se da conciliação entre capital 

e trabalho, instrumentalizada pelo exercício das atividades estatais de conservação e 

produção do modo de produção, referidas por J. HABERMAS
282. 

 A conciliação entre capital e trabalho, diante da cláusula principiológica da 

valorização do trabalho humano, dá-se com a prevalência do valor do trabalho diante dos 

demais valores da economia de mercado. Essa menção à valorização do trabalho humano é 

importante para inferir que a livre iniciativa de exercício de atividade econômica não é, no 

                                                             

280  A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São Paulo, 
Malheiros, 2007, p. 198. 
281  Idem, p. 199. 
282  A crise de legitimação no capitalismo tardio, 2. ed., Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 2002, p. 72 e 
73. 
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contexto jurídico brasileiro, expressão individualista, mas fundamento da República 

Federativa do Brasil, enquanto comprometida com a justiça social.283 

 A liberdade de comércio e indústria significa, de um lado, amplas possibilidades de 

explorar atividades econômicas numa economia de mercado e, de outro, a abstenção do 

Estado em manter ingerências em tais atividades, ademais das dispostas em lei, sendo, 

portanto, premissa da livre concorrência em sua acepção de ausência de barreiras à entrada 

e permanência de agentes econômicos em determinados mercados. 284 

 

II. Tributação diferenciada em função do risco 

 

 O sistema tributário adequado aos princípios da Constituição Econômica e, numa 

análise específica, ao princípio da liberdade de iniciativa não pode ser compatibilizado 

com a possibilidade de limitação quantitativa e temporal da compensação de prejuízos 

pretéritos em períodos subsequentes.  

 A arbitrariedade inerente e inevitável à definição de um aspecto temporal à hipótese 

de incidência dos impostos sobre a renda, referida por F. HAYEK, não tem seus efeitos 

mitigados pelo sistema jurídico, ocasionando a franca preferência por empreendimentos de 

menor risco e tributando os empreendedores dedicados às empresas nas quais inexiste 

sincronicidade entre esforços e recompensas. A limitação de compensação dos prejuízos 

não permite a correção de distorções inerentes à arbitrariedade existente na definição de 

períodos limitados temporalmente para a apuração da tributação sobre a renda. 

 Por isso, os prejuízos acumulados em períodos antecedentes devem ser 

compensados por lucros em períodos subsequentes sem qualquer limitação temporal e 

quantitativa, de modo a equalizar os efeitos da tributação entre empreendimentos de 

diversos graus de risco, sem que a tributação mais onerosa, inevitavelmente em função dos 

riscos do empreendimento, seja o fator preponderante para indicar a escolha por um ou 

outro. 

                                                             

283  Cf. EROS GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 12. ed., São 
Paulo, Malheiros, 2007, p. 200. 
284  Idem, p. 204. 
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 A eficácia do princípio da liberdade de iniciativa impõe que os efeitos econômicos 

da tributação não ocasionem distorções quanto à escolha pelo exercício de determinadas 

atividades econômicas, em função do tratamento tributário diferenciado definido pelo risco 

e pela sincronicidade entre receitas e despesas. 

 Há, desse modo, direito subjetivo de oposição às limitações quantitativas de 

compensação de prejuízos pretéritos em exercícios futuros, à medida que a arbitrariedade 

na definição de um período temporal para apuração de resultados torna não recomendada a 

opção por atividades econômicas em que não se verificam sincronicidade entre gastos e 

resultados ou por atividades de maior risco, sendo tais efeitos contrários às finalidades 

pretendidas pelo princípio da liberdade de iniciativa. 
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CAPÍTULO X –  A TRIBUTAÇÃO E O PRINCÍPIO DO ESTADO 

SOCIAL: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E 

REGIONAIS, TRIBUTAÇÃO REDISTRIBUTIVA E A 

JUSTIFICAÇÃO DA PROGRESSIVIDADE  

 

I. Conteúdo do princípio do Estado Social 

 

Expressando uma forma de consubstanciação do valor justiça social, a 

Constituição Econômica tem por objetivo fundamental a erradicação da pobreza e da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, restando conformada, 

dessa maneira, uma norma-objetivo.  

Além de objetivos da República, o Texto Constitucional refere a redução das 

desigualdades regionais e sociais como um princípio da ordem econômica.286 

Tais finalidades inseridas numa Constituição Econômica que estabelece como 

princípio a redução das desigualdades regionais e sociais demandam a implementação de 

políticas públicas que promovam o desenvolvimento econômico afirmado pelo 

reconhecimento explícito de um quadro de subdesenvolvimento, cuja pobreza de parcela 

expressiva da população posta à margem do processo de desenvolvimento, de um dado da 

realidade passa a fato jurídico, nascedouro da obrigação imposta ao Estado brasileiro de ser 

promotor do desenvolvimento, visando ao rompimento do “regime de causação circular 

acumulativa”, pelo qual o subdesenvolvimento é causa e efeito de si próprio.287 

As expressões “erradicação da pobreza e da marginalização” e “redução das 

desigualdades regionais e sociais” são expressivas da dinamicidade do processo de 

desenvolvimento econômico objetivado constitucionalmente que não é fim em si mesmo 

                                                             

286  Cf. EROS ROBERTO GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 
12. ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 218. 
287  Cf. EROS ROBERTO GRAU, A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica), 
12. ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 218. 
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ou mero crescimento econômico quantitativo, mas instrumental à concretização fática dos 

desdobramentos do valor justiça social. 288  

Impõe-se a estruturação da ordem econômica, visando sempre a reduzir as 

desigualdades regionais e sociais, que, entretanto, não necessariamente devem ser 

erradicadas, como devem ser a pobreza e a marginalização. Propõe-se, portanto, a 

construção de uma ordem econômica que, a despeito de conviver com a desigualdade, não 

deve tolerar a pobreza e a marginalização, entendidos como estados de privações materiais 

que imponham um nível de vida aviltante à dignidade da pessoa humana. 

 Apesar de suas consequências concretamente sentidas por um número expressivo 

de pessoas em todo o mundo, a pobreza é de difícil definição teórica. São tradicionais 

definições quantitativas, segundo as quais a situação de pobreza poderá ser verificada 

quando o indivíduo tem rendimentos iguais a três vezes o custo anual de uma dieta 

adequada289 ou o fato de os recursos financeiros e bens públicos disponíveis a um 

indivíduo o excluírem do modo de vida mínimo aceitável no país onde vive290. 

 Uma definição com forte fundamento empírico apresenta avanços na compreensão 

do tema. Trata-se de estudo encomendado pelo Banco Mundial que apresenta relatos 

pessoais de uma considerável amostra de pessoas pobres distribuídas por todo o mundo. D. 

NARAYAN
291 com avaliações participativas sobre a pobreza incorporou às suas análises a 

dimensão humana e concreta do problema, conforme é percebido por aqueles a quem 

aflige, considerando suas várias manifestações (renda baixa, falta de alimentos, propensão 

a doenças, etc.) e suas principais causas (acesso a bens de produção e crédito; isolamento 

geográfico, discriminação por sexo, etnia, classe ou religião), bem como a deficiente 

prestação de serviços públicos de educação, saúde e medidas de incentivo à livre 

iniciativa.292 

 Pobreza, assim, pode ser definida como um juízo de valor acerca de um grau 

suficiente de satisfação de necessidades, ou do que deveria ser um nível de privação 

                                                             

288  Cf. C. A. RISTER, Direito ao Desenvolvimento – Antecedentes, significados e conseqüências, Rio de 
Janeiro, Renovar, 2007, p. 271. 
289  Cf. I. V. SAWHILL, A pobreza nos Estados Unidos in Enciclopédia de economia, p. 81 a 87. 
290  Cf. A. B. da Costa, A pobreza na Europa in Enciclopédia de economia, p. 87 a 90. 
291  Voices of the poor - Can anyone hear us?, Washington, Oxford University Press, 2000. 
292  Cf. A. P. A. CRESPO e E. GUROVITZ, A pobreza como um fenômeno multidimensional in RAE-
eletrônica, volume 1, número 2, 2002, p. 3. Disponível em 
http://www.rae.com.br/eletronica/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=1178&Secao=PÚBLICA&Volume=1
&Numero=2&Ano=2002. 
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normalmente suportável293. Nesse prisma, pode ser invocada a definição qualitativa 

apresentada por AMARTYA SEN
294 para quem a pobreza deverá ser definida como privação 

de capacidades básicas, ao invés do mero baixo nível de renda (critério tradicional de 

identificação de pobreza). Os debates com ênfase na pobreza medida pelo nível de renda 

dificultam a compreensão de que há muitas outras causas de privação de capacidades 

humanas, tais como desemprego, doença, baixo nível de instrução e exclusão social.295 

Outra vantagem acerca da definição de pobreza, enquanto a ausência de privação de 

capacidades, resulta em  concordância com a noção de dignidade da pessoa humana, 

justamente porque dignidade pressupõe a capacidade ao ser humano de, enquanto fim em 

si mesmo, ser agente de sua própria sorte e desfrutar de uma real liberdade, constitutiva do 

desenvolvimento.296 

 Desse modo, apesar do baixo nível de renda, um determinado indivíduo pode deter 

capacidades para auferi-la por si e suficientemente para viver o modo de vida que valoriza, 

desde que disponha de serviços públicos essenciais, como educação básica e assistência à 

saúde. Muitas economias do leste asiático (Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Cingapura, 

China e Tailândia) demonstraram que a expansão das capacidades da população, em razão 

de investimentos consistentes em educação, saúde e reforma agrária, implicaram êxito na 

expansão das oportunidades econômicas. De fato, políticas públicas tendentes a suprimir 

causas de privação de capacidades humanas resultam em expansão da renda. 297 

A condução do processo de desenvolvimento com o intuito de erradicar a pobreza 

e a marginalização, objetivos contidos na cláusula transformadora da Constituição 

Econômica, é condição sine qua non à redução das desigualdades sociais e regionais. 

Com efeito, não se pode falar em desenvolvimento social, sem políticas públicas 

que valorizem o princípio da redução das desigualdades regionais e sociais. Em 1974, o 

economista EDMAR BACHA
298 cunhou o termo Belíndia para expressar a intensidade da 

desigualdade brasileira, uma vez que o país abrigaria padrões de vida semelhantes ao da 

Bélgica para uma pequena parcela da população e semelhantes ao da Índia para a maioria. 

                                                             

293  Idem.   
294  Desenvolvimento como liberdade, São Paulo, Companhia das letras, 2000, p. 109. 
295  Cf. AMARTYA SEN, Desenvolvimento como liberdade, São Paulo, Companhia das letras, 2000, p. 
109. 
296  Idem, p. 10. 
297  Idem, p. 113-114. 
298  O Economista e o Rei da Belíndia: Uma Fábula para Tecnocratas in Jornal Opinião, s/e, São 
Paulo, 1974. 
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A desigualdade no país não afeta apenas as diferentes classes sociais existentes 

num mesmo local, mas se concentra mais ou menos em diferentes espaços geográficos. Por 

isso, o Constituinte preocupou-se em referir “desigualdades sociais” e “desigualdades 

regionais”.299 

Uma importante medida da desigualdade regional e social tem sido a comparação 

dos índices de desenvolvimento humano300 entre diferentes municípios, estados federados 

e regiões. Há, ainda, o índice de Gini que mede desigualdade na distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar per capita, cujo valor varia de 0 a 1, entre o grau mínimo de 

desigualdade e o grau máximo. 

As comparações entre esses dados demonstram que os piores índices de 

desenvolvimento humano brasileiros concentram-se nas regiões Nordeste e Norte, 

enquanto o Sul e Sudeste apresentam-se mais desenvolvidos. Comparando os municípios 

em cada um dos Estados da federação, evidencia-se que o desenvolvimento econômico e 

social não se distribui uniformemente dentro de cada Estado301, razão pela qual parece 

razoável considerar a divisão do país em microrregiões compostas por municípios com 

semelhantes índices de desenvolvimento e, portanto, com demanda por políticas públicas 

semelhantes. 

Atualmente, observa-se que a desigualdade regional, medida pelo índice de Gini e 

pelo percentual de pessoas em situação de pobreza extrema, tem diminuído 

paulatinamente, impondo-se a continuidade do processo de redução das desigualdades 

regionais e sociais em função das finalidades que se deduzem da Constituição Econômica. 

A conformação do sistema tributário em função das finalidades da Constituição 

Econômica impõe, em relação à redução das desigualdades sociais, a análise da tributação 

                                                             

299  Cf. A. V. TSCHUMI, Políticas de desenvolvimento regional in Direito e desenvolvimento – Análise 
da ordem jurídica brasileira sob a ótima do desenvolvimento, São Paulo, Singular, 2005, p. 143. 
300  O Índice de Desenvolvimento Humano contrapõe-se ao PIB per capita (Produto Interno Bruto) para 
a comparação entre diversos níveis de desenvolvimento. Enquanto o IDH considera a ideia de 
desenvolvimento social, o PIB per capita considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. 
Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano  Amartya Sen, ganhador do Prêmio 
Nobel de Economia, o IDH pretende ser uma medida simplificadora do índice de desenvolvimento social, 
considerando, basicamente, renda, longevidade e educação. 
301  Em Minas Gerais, por exemplo, Poços de Caldas apresentou em 2000 um IDH de 0,841, enquanto 
Setubinha apresentou IDH de 0,568. Neste exemplo, o IDH de Poços de Caldas foi superior à média nacional 
(0,775) e equivalente ao IDH da Eslováquia (0,842). Já Setubinha apresentou IDH comparável ao de Gana 
(0,568). O Estado de São Paulo apresentou, em 2000, o IDH mais elevado do país no município de São 
Caetano do Sul (0,919), equivalente ao IDH italiano, enquanto o município de Itapirapuã Paulista apresentou 
IDH de 0,645, equivalente ao de São Tomé e Príncipe (0,649). 
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progressiva e, especificamente, em função dos objetivos de redução das desigualdades 

regionais a compreensão da utilização da tributação extrafiscal como fator para indução de 

investimentos em regiões menos desenvolvidas e do princípio do destino em relação ao 

ICMS nas operações interestaduais. 

 

II.  Tributação progressiva e seus efeitos em função do princípio da redução das 

desigualdades sociais  

 

 A pesquisa dos efeitos progressivos ou regressivos do tributo não é, no paradigma 

do Estado Democrático de Direito, instituído pela Constituição da República de 1988, mera 

pesquisa por princípios éticos, morais ou econômicos. Não se trata de partir de convicções 

prévias ajurídicas e delas pretender extrair consequências jurídicas. Trata-se, sim, de 

pesquisar a constitucionalidade do sistema tributário em face do Estado Democrático de 

Direito, definido por MISABEL DERZI como “síntese dialética que supera o individualismo 

abstrato e a neutralidade do Estado Liberal”, em função de suas metas de maior justiça 

social, conciliação entre liberdade e solidariedade, portanto, de condições efetivas para o 

desenvolvimento humano, pautado no princípio da redução das desigualdades sociais. 

 O Estado Democrático de Direito, marcado por seu elemento de Estado Social, 

deve estar a serviço da possibilidade inerente a cada homem de realizar plenamente sua 

personalidade.302 Não se admite, portanto, que um cidadão brasileiro possa estar às 

margens do progresso e dos benefícios auferidos pela sociedade, não se prestando como 

mero meio, mas como finalidade em si mesma, ou seja, ao cidadão devem ser resguardados 

os atributos da personalidade e da inerente dignidade da pessoa humana, o que pressupõe a 

superação da pobreza e de suas inerentes limitações ao homem.303 

 O modelo de política econômica constitucionalizada na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, conforme já vem sendo desvelado neste estudo, assume as 

atribuições de regular o funcionamento do sistema econômico, como também assume a 

função de dirigir a economia em ordem à consecução de certos objetivos, tais como o 

                                                             

302  Cf. MIZABEL DERZI, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7. ed, Rio de Janeiro, 
Forense, 1997, p. 840. 
303  Cf. H. GOUVEIA, Limites à atividade tributária e o desenvolvimento nacional: Dignidade da Pessoa 
Humana e Capacidade Contributiva, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 132 a 133. 
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pleno emprego e o desenvolvimento econômico. E, além desses objetivos, assume-se o 

mister de redistribuir a renda e a riqueza, conforme a cláusula transformadora contida no 

art. 3°, art. 170, caput304 e art. 170, VII, da Constituição da República. 

 A ordem constitucional brasileira eleva o Estado a instrumento de transformação 

social, à medida que impõe a execução de políticas públicas comprometidas com a 

consecução de uma ordem social mais justa e igualitária, ou seja, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. É, portanto, dever do Estado 

Democrático de Direito compensar os contrastes sociais, visando a uma ordem social mais 

justa mediante a utilização da política tributária.305  

 Em razão disso, no Estado Democrático de Direito, característico de uma 

constituição dirigista, a função dos tributos não pode restringir-se, unicamente, ao 

financiamento do setor público. Deve-se, por outro lado, buscar os objetivos de 

redistribuição aos quais concorrem não só os tributos progressivos, mas também os gastos 

públicos especialmente direcionados a criar maiores utilidades à parcela da população com 

mais necessidades por satisfazer. Não se cuidará, entretanto, de dissertar acerca do gasto 

público. Limitar-se-á o presente trabalho ao exame da progressividade tributária como 

instrumento da Constituição Econômica, no que diz respeito à redistribuição da renda.306 

 Impõe-se definir o que vem a ser tributação progressiva, estabelecendo noções 

elementares, mas imprescindíveis ao objetivo de fixar a progressividade como uma 

exigência do princípio do Estado Social e não como uma decorrência lógica do princípio 

da capacidade contributiva, de modo que se exige não um ou outro tributo progressivo, 

mas um sistema tributário que, tomado em conjunto, apresente os efeitos econômicos 

decorrentes da progressividade. 

 

 

 
                                                             

304  Do mesmo modo ocorre em relação à Constituição Espanhola (A. RODRÍGUEZ BEREIJO, Los 
principios de la imposición en La jurisprudência constitucional española in  Civitas Revista española de 
Derecho Financiero n° 100, outubro – dezembro de 1998, p. 593). 
305  Cf. L. A. HECK, O Tribunal Constitucional Federal e o Desenvolvimento dos Princípios 
Constitucionais: Contributo para uma compreensão da Jurisdição Constitucional Federal Alemã, Porto 
Alegre, Fabris, 1995, p. 240. 
306  A Constituição Brasileira permite que se utilize a progressividade como instrumento indutor de 
comportamentos nos seguintes casos: IPTU progressivo em função do tempo, do valor do imóvel, localização 
e uso e ITR progressivo a fim de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. 
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II.1.  Critérios de quantificação da obrigação tributária: fixo, proporcional 

egraduado 

 

 O critério de quantificação da obrigação tributária pode estar estabelecido de forma 

fixa, proporcional ou graduada, categoria esta que inclui as formas progressiva e 

regressiva.307  

 A tributação fixa tem sua melhor expressão no imposto de captação, já relegado ao 

desuso por sua incompatibilidade com os princípios de justiça fiscal dos paradigmas 

constitucionais contemporâneos. É possível, entretanto, verificar, ainda hoje, taxas 

estabelecidas a critério fixo que se justificam pelo princípio do custo, aplicável ao 

fornecimento de bens privados pelo Estado.308  

 É importante ressalvar que a tributação fixa, no que se refere a impostos, está 

restrita ao imposto sobre serviços de qualquer natureza devidos por indivíduos ou 

sociedades profissionais em função do exercício de suas atividades profissionais.309 

 Há, ainda, os impostos proporcionais estabelecidos sempre em fração imutável 

sobre o valor da matéria tributada, razão pela qual a quantia a pagar varia sempre em razão 

proporcional às dimensões do fato jurídico tributado.310 

 Os impostos proporcionais encontraram larga utilização por responderem aos 

objetivos do princípio do benefício, de modo que cada cidadão deveria contribuir ao 

Estado na proporção dos benefícios auferidos pelos bens públicos. A esse respeito, 

procurar-se-á, adiante, responder à indagação se o princípio da capacidade contributiva 

exige a progressividade ou contenta-se com a tributação proporcional. 

 A forma de quantificação graduada da obrigação tributária é, em princípio, também 

proporcional, uma vez que sempre se calculam os impostos graduados mediante alíquotas 

ou frações sobre o valor do fato jurídico tributado (base de cálculo). Entretanto, enquanto 

nos impostos proporcionais esta fração será imutável, nos graduados variará, 

                                                             

307  Cf. A. BALEEIRO, Uma introdução a Ciências das Finanças, 16. ed., Rio de Janeiro, Forense, 
2006,p. 215. 
308  Esta questão será pormenorizada adiante. 
309  A tributação fixa referida fundamenta-se no art. 9°, §1°, do Decreto-Lei n° 406/68, não revogado, 
consoante se infere do art. 10, da Lei Complementar n° 116/2003. Entendemos que a razão desse tratamento 
diferenciado não é outra, senão evitar os inconvenientes de tornar o ISSQN um adicional sobre o Imposto de 
Renda, invadindo a competência atribuída constitucionalmente à União. 
310  Op cit (nota 307), p. 216. 
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crescentemente ou decrescentemente, conforme o vulto da coisa ou fato sujeito ao gravame 

fiscal.312 

 A forma de quantificação graduada poderá ser progressiva ou regressiva, conforme 

seja, respectivamente, ascendente ou descendente a variação da alíquota em relação à 

variação da base de cálculo. 

 A progressividade, como também a regressividade, pode ser dividida em simples e 

graduada, conforme cada alíquota maior aplique-se por inteiro à matéria tributada ou sobre 

parcelas compreendidas entre limites inferiores e superiores, cujos resultados deverão ser 

somados para obtenção do imposto a pagar.313  

 A progressividade não graduada pode ter efeitos indesejados sobre a disposição das 

pessoas ao trabalho, à medida que o ingresso no limite inferior de uma graduação superior 

de alíquota poderia levar a uma renda pós-tributária menor, de modo que as pessoas 

poderiam ser induzidas a evitar o trabalho não elevando sua renda. A. BALEEIRO
314 relata 

que nos cantões suíço de Schwytz e Zoug, o aumento de um franco nos lucros de um 

comerciante lhe retirava 100 francos em imposto de renda, o que, evidentemente, é 

contraproducente. 

  

II.2. Distinção necessária: alíquotas nominais e efetivas nos impostos graduados 

progressivos 

 

 É inerente à tributação progressiva graduada a existência de alíquotas nominais e 

efetivas, consideradas essas últimas como uma proporção em relação a toda base de 

cálculo equivalente à soma das proporções relativas em relação à parcela do tributo 

incidente em cada graduação. 

 O Imposto de Renda das Pessoas Físicas no Brasil é imposto progressivo graduado. 

A despeito de diversas opiniões de senso comum, não detém apenas quatro alíquotas, mas 

um número infinito de alíquotas que progridem até alcançar o patamar elevado, passando a 

ser proporcional num patamar inferior, mas muito próximo a 27,5%. Embora existam 

                                                             

312  Cf. A. BALEEIRO, Uma introdução a Ciências das Finanças, 16. ed., Rio de Janeiro, Forense, 
2006,p. p. 217. 
313  Cf. RUBENS GOMES DE SOUSA, Compêndio de Legislação Tributária, São Paulo, 1975, p. 171. 
314  Uma introdução a Ciências das Finanças, 16. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 223. 
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alíquotas aparentemente fixas, por exemplo, no nível de 15%, para rendimentos anuais pré-

tributários entre R$ 26.961,01 e 35.948,40, os efeitos da parcela a deduzir do imposto, fixa 

na faixa de rendimento, leva a infinidade de alíquotas efetivas.315 É justamente a existência 

da parcela a deduzir que leva ao efeito prático equivalente à aplicação de uma alíquota 

sobre uma faixa de rendimento e outra alíquota sobre a faixa de rendimento subsequente. 

 A título de exemplo, para uma renda anual de R$ 26.961,02, deve-se aplicar a 

alíquota nominal igual a 15%, entretanto, a subtração da parcela a deduzir leva a uma 

alíquota efetiva de 2,50%. 

 Conforme simulações316, atualmente, estão sujeitos à alíquota efetiva superior a 

27%, apenas os rendimentos anuais, sujeitos à tabela progressiva, superiores a, 

aproximadamente, R$ 1.647.000,00 anuais, sendo que, para alíquota efetiva superior a 

27,50%, o rendimento sujeito a tabela progressiva deverá ultrapassar aproximados R$ 

167.000.000,00 anuais.  

 Essa simulação demonstra que em altos rendimentos a variação de alíquotas 

efetivas ocorre de maneira menos acentuada até uma estabilização em torno de 27,50%, 

quando a parcela a deduzir não é significativa para alterar a alíquota efetiva demonstrada 

em percentuais com duas casas decimais, razão pela qual se diz que a tributação 

progressiva gradual torna-se proporcional em altos níveis de rendimento. 

  

III. Exame das Teorias do Sacrifício: justificação da progressividade como critério de 

igualdade tributária 

 

 Fixadas noções acerca dos critérios de quantificação das obrigações tributárias e as 

necessárias distinções entre alíquotas efetivas e nominais na tributação graduada 

progressiva, impõe revisitar teorias de justificação da progressividade, procurando 

responder a indagação acerca da realização do princípio da capacidade contributiva e, 

consequentemente, da igualdade tributária mediante a instituição de tributação progressiva. 

                                                             

315  Cf. V. B. POLIZELLI, Progressividade: Distribuição de Renda e Indução in Direito Tributário Atual 
n° 21, São Paulo, Dialética, 2007, p. 361. 
316  Simulação de cálculos elaboradas pelo autor, considerando a tabela progressiva vigente em maio de 
2009. 
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 As opiniões, segundo as quais a capacidade contributiva, necessariamente, 

pressupõe a progressividade, fundamentam-se em diversas “teorias do sacrifício”. Deve-se 

questionar se a utilidade marginal decrescente da renda determina a progressividade para 

concretização da igualdade tributária. 

 É ponto comum nas diversas teorias do sacrifício que a tributação deve igualar os 

sacrifícios entre os contribuintes. Os sacrifícios, nesse prisma de análise, são representados 

pelas perdas de utilidade em virtude da imposição tributária que, em virtude da utilidade 

marginal decrescente da renda, seriam maiores, quanto menor for a renda tributável. Essa 

análise pressupõe que a perda de bem-estar ocasionada pelo pagamento de imposto por um 

cidadão será sempre maior em relação ao imposto pago, sob alíquotas proporcionais, por 

outro cidadão detentor de maior renda. 

 As teorias do sacrifício encontram-se expostas por R. A. MUSGRAVE 317 que as 

divide em teorias do sacrifício absoluto, proporcional e marginal. O financista de Harvard 

afirmava a dificuldade em aplicação prática da progressividade com bases em tais teorias, 

uma vez que depende da forma das curvas de utilidade da renda dos indivíduos. Aspecto 

bem observado na excelente monografia de J. M. CONTI.318 

 

III.1. Teoria do Sacrifício Absoluto 

 

 Considerando constante a utilidade marginal da renda, o sacrifício absoluto exigiria 

que as obrigações impositivas fossem iguais para qualquer nível de renda, o que levaria a 

um imposto de captação. Se a utilidade marginal da renda for decrescente, a obrigação 

impositiva aumentaria com o aumento da renda. Entretanto, isso não leva à conclusão pela 

necessidade de um imposto progressivo. Matematicamente, a elasticidade da utilidade 

marginal da renda em relação à variação de renda poderia ser definida por um índice maior 

que, menor que ou igual à unidade, de modo que o esquema tributário que realizaria a 

                                                             

317  Hacienda Publica teórica y aplicada, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1983, p. 353 a 
356. No mesmo sentido, L. KAPLOW, Taxation and Redistribution:  some clarifications in Tax Law Review, 
v. 60, n° 2, 2007, p. 79. 
318  Princípios Tributários da Capacidade Contributiva e da Progressividade, São Paulo, Dialética, 
1996, p. 81. 
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igualdade absoluta de sacrifícios seria, respectivamente, progressivo, proporcional ou 

regressivo.319 

 Apesar de, intuitivamente, supor que a utilidade marginal da renda é decrescente, 

não há um dado quanto a esta taxa de decrescimento (elasticidade da utilidade marginal da 

renda em relação à variação de renda). Não há, portanto, um dado seguro para concluir o 

grau de progressão exigido para um sacrifício igual.320 

 A utilidade marginal decrescente da renda dependerá sempre de preferências 

individuais inatingíveis por critérios legais, sendo arbitrária qualquer definição tornada 

geral e abstrata. 

 

III.2. Teoria do Sacrifício Proporcional 

 

 Ainda segundo R. A. MUSGRAVE
321, a teoria da igualdade de sacrifícios 

proporcionais indica que a carga tributária deve ser dividida entre os contribuintes de modo 

que a proporção entre a perda de utilidade total e o nível de utilidade total anterior à 

tributação anterior seja idêntica para todos os contribuintes. Desse modo, sendo a curva de 

utilidade marginal da renda constante, a tributação deverá ser proporcional. Sendo, por 

outro lado, decrescente a utilidade marginal da renda, com declínio constante, a tributação 

deverá ser progressiva, o que não é possível generalizar se o declínio da curva de utilidade 

marginal não for constante. Mais uma vez não se pode concluir pela progressividade como 

um critério de realização da igualdade tributária. 

 

 

 

 

 

                                                             

319  Hacienda Publica teórica y aplicada, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1983, p. 354 a 
355. 
320  Ibidem. 
321  Ibidem. 
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III.3. Teoria do Sacrifício Marginal 

 

 Sendo igual o sacrifício marginal, os contribuintes devem pagar toda a renda que 

obtém a partir de determinada quantia. Isso, como parece evidente, leva a uma 

redistribuição máxima e à igualação de rendas após o pagamento dos tributos.322 

  R. A. MUSGRAVE
323 entende que, se a utilidade marginal da renda for constante, 

seria impossível determinar um modo de distribuição da carga tributária entre indivíduos. 

Por outro lado, sendo decrescente a utilidade marginal da renda, a igualdade de sacrifício 

marginal exigiria uma máxima progressão que igualasse as rendas dos contribuintes, a 

começar pelos de maior renda, até que se obtenha toda a receita tributária pretendida. Isso 

poderia resultar em nivelamento apenas das rendas de parte dos potenciais contribuintes, 

uma vez que a totalidade da receita tributária poderia ser obtida sem atingir a totalidade de 

indivíduos do grupo dotados de capacidade de contribuir.  

 

III.4. Enfoque social da utilidade marginal da renda   

 

 Conforme tem sido demonstrado, para todas as teorias anteriores de igualdade de 

sacrifícios na tributação surgem relevantes problemas. Ainda que pareça razoável supor a 

existência de uma utilidade marginal decrescente da renda, não se conhece precisamente a 

elasticidade da utilidade marginal da renda em função de si própria, uma vez que se trata 

de grandeza de avaliação subjetiva, dependente das preferências individuais.  

 Por isso R. A. MUSGRAVE
324 entende que é mais realista aproximar-se do problema 

da igualdade de sacrifícios na tributação mediante o recurso a uma curva de utilidade 

marginal da renda definida por avaliação da sociedade como forma de contornar o 

desconhecimento acerca das preferências individuais. 

 Isso, entretanto, não está isento de críticas quanto à arbitrariedade inerente à 

definição de tal curva da elasticidade da utilidade marginal da renda em função de 

                                                             

322  Cf. J. M. CONTI, Princípios Tributários da Capacidade Contributiva e Progressividade, Dialética, 
São Paulo, 1996, p. 83; Hacienda Publica teórica y aplicada, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 
1983, p. 355.   
323 Ibidem (segunda referência da nota 322) 
324 Idem, p. 357. 
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variações na renda, quando as preferências para definição de utilidade são, por definição, 

pessoais.  

 

IV. Argumentos contrários à progressividade como critério de igualdade tributária 

                                                                                                                                                                              

 Não se descarta a progressividade como um meio importante para as finalidades 

redistributivas da Constituição Econômica, mas como um critério unânime de justiça 

fiscal. 

 Trata-se, a toda evidência, de critério arbitrário, razão pela qual não se pode 

vincular a progressividade à igualdade na tributação. Afirmações segundo as quais a 

progressividade realiza a capacidade contributiva são, desse modo, destituídas de 

fundamentos sólidos. Por isso, F. HAYEK
325, de formação liberal e assumido crítico da 

tributação progressiva, assume que o uso da concepção da utilidade marginal decrescente 

da renda e sua aplicação nas teorias do sacrifício emprestou rótulo de cientificidade à 

defesa da tributação progressiva baseada em critérios arbitrários.  

 A despeito de juízos de valor presentes em teóricos identificados como liberais, há 

certa razão em suas ponderações. F. HAYEK
326, abstraindo-se de maior detença em alguns 

efeitos adversos que atribuiu à progressividade em relação à ineficiência do sistema 

econômico, coloca algumas objeções. Dentre elas, afirma que não há limites à progressão, 

podendo levar a tributação ao efeito confiscatório. O princípio da progressividade também 

não traz consigo critérios objetivos que possam servir à diferenciação entre as pessoas. 

Trata-se, na opinião do autor, de uma forma de discriminação contra os ricos e rejeição da 

tributação proporcional. É, a seu ver, um pretenso princípio de justiça e, por ser apenas um 

pretenso princípio de justiça, mera arbitrariedade utilizada por uma maioria para 

discriminar uma minoria. 

 Seus argumentos reafirmam a arbitrariedade inerente à tarefa de definir um grau de 

progressividade à imposição tributária, razão pela qual se entende que não poderá 

sustentar-se qualquer vinculação entre tributação progressiva e princípio da capacidade 

                                                             

325  Cf. F. HAYEK, Reexaminando a Taxação Progressiva in Princípios e Limites da Tributação, São 
Paulo, Quartier Latin, 2005, p. 743.  
326  Taxation and Redistribution in The Constitution of Liberty, University of Chicago Press, 1960, p. 
306 a 323. 
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contributiva. O que, evidentemente, não exclui a utilização da progressividade como um 

instrumento do princípio do Estado Social adotado na Constituição da República, desde 

que aliado a políticas públicas que, mediante o gasto, ocasionem o oferecimento de 

utilidades às populações mais pobres. 

 Também EUGÊNIO LAGEMANN
327 entende que a vinculação entre tributação 

progressiva e capacidade contributiva deve ser criticada pelos falsos pressupostos lógicos 

das teorias dos sacrifícios, quais sejam: utilidade marginal da renda decrescente; função de 

utilidade marginal da renda semelhante para qualquer agente econômico; e possibilidade 

de expressão numérica da utilidade de diversos valores da renda. 

 A crítica de EUGÊNIO LAGEMANN concentra-se na inexistência de dados concretos 

que possam afirmar e confirmar a utilidade marginal decrescente da renda, razão pela qual 

tal conhecimento é duvidoso ou intuitivo; na não operacionalidade da expressão numérica 

da utilidade de diversos valores de renda e na insustentabilidade da existência de uma 

curva de utilidade marginal da renda semelhante para todos os agentes econômicos, 

justamente em função das preferências individuais já referidas.328 

 Diante de tais críticas, não parece possível se concluir pela adoção da 

progressividade, enquanto critério de igualdade na tributação, baseada nas teorias do 

sacrifício. Ainda assim, há certa dificuldade quanto ao grau de progressividade que a 

tributação deveria alcançar, assumindo-se como verdadeira a premissa acerca da utilidade 

marginal decrescente da renda, diante das diferentes possibilidades indicadas pelas 

diversas teorias do sacrifício.  

Adotando-se a teoria do sacrifício marginal, a progressividade elevar-se-ia a um 

grau máximo, não sendo cauteloso arcar com os efeitos de desestímulo à produção que 

poderia advir. De outro lado, a adoção da teoria do sacrifício absoluto representa um 

avanço aos efeitos da progressividade em grau máximo, mas nada responde acerca do grau 

de progressividade a ser adotado para realização da igualdade. Já a teoria do sacrifício 

proporcional deve estar sustentada na hipótese adicional que responda à forma de 

decrescimento da utilidade marginal da renda. Indagação para a qual parece não haver 

resposta diante da necessária definição individual e subjetiva da elasticidade da utilidade 

marginal da renda.  

                                                             

327  Tributação Equitativa in Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 22, n° 1, 2001, p. 299. 
328  Idem, p. 300. 
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IV. 1. Crítica de F. Hayek à vinculação entre igualdade e tributação progressiva 

 

 Postas tais objeções, a resolução do problema acerca de qual teoria do sacrifício a 

ser adotada cinge-se a uma questão política.330 

 Ora, uma decisão política mais se alinha aos objetivos de política econômica 

constitucionalizada que aos pressupostos lógicos para a realização da igualdade tributária. 

Por isso F. HAYEK
331 entende que a tributação proporcional não é suscetível de tais 

objeções ínsitas à tributação progressiva.  

 Expõe a questão crucial em torno da qual se pode identificar as diferenças 

fundamentais entre os efeitos da tributação progressiva e proporcional. A alocação dos 

recursos e capitais é determinada pela recompensa recebida pelo emprego de tais recursos, 

de modo que, segundo o autor, deveriam ser mantidas inalteradas – em relação a outros 

usos – pelos efeitos da tributação. Apesar disso, por estar a tributação progressiva 

vinculada a períodos de tempo arbitrariamente definidos (um ano, por exemplo), modifica-

se a recompensa para determinados empregos do capital, a depender do quanto seu 

proprietário já haja auferido de renda no período de tempo considerado. Desse modo, 

trabalhos iguais receberiam recompensas diferentes a depender do quanto seu executor já 

tenha recebido nesse período de tempo arbitrariamente definido. Isso, para F. HAYEK
332, 

representa clara violação ao princípio da igual remuneração para igual trabalho. Assim, 

aqueles que têm seu trabalho mais valorizado pelos consumidores sentem-se sempre menos 

dispostos a realizá-lo, conquanto sua recompensa líquida será sempre menor. 

 A variação da recompensa líquida pelo trabalho em função do tempo em que tais 

recompensas acumulam-se distorce a alocação dos recursos, prejudicando determinados 

empreendimentos em que as despesas e ganhos não são sincronizados, ou seja, em 

empreendimentos cujo esforço é longo e arriscado, visando ao retorno suficientemente 

recompensador em período de tempo relativamente curto e posterior aos esforços. A 

                                                             

330  Cf. EUGÊNIO LAGEMANN, Tributação Equitativa in Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 22, n° 1, 2001, p. 
300. 
331  Reexaminando a Taxação Progressiva in Princípios e Limites da Tributação, São Paulo, Quartier 
Latin, 2005, p. 755 a 757. 
332  Ibidem. 
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progressividade, desse modo, desencoraja a formação de capital individual advinda de 

negócios temporários com grandes oportunidades de lucros, restringindo a competição.333 

 F. HAYEK
334 entende, ainda, que a notória preferência da maioria pela tributação 

progressiva justifica-se, ainda, pela disseminada concepção de que é ilegítima a aquisição 

de grandes fortunas em curtos espaços de tempo, parecendo, por isso, mais razoável a 

tributação progressiva. 

 Argumenta-se que o achatamento do topo da pirâmide social diminui o nível de 

aceleração do crescimento da riqueza nacional, não sendo, sequer, certo que a tributação 

progressiva ocasione a redistribuição eficiente da riqueza. O que só pode ser definido após 

a alocação dos recursos no orçamento, fornecendo-se maiores utilidades à parcela mais 

pobre da população.335 

 

V. Progressividade e capacidade contributiva 

 

  A doutrina brasileira discute há muito se a progressividade seria uma decorrência 

lógica do princípio da capacidade contributiva, exigível para que tal princípio reste 

incólume.  

 M. SEABRA DE GODOI
336 ocupa-se dessa relação, demonstrando que a capacidade 

contributiva encontrou seu primeiro fundamento teórico nas teorias do benefício. A partir 

dos utilitaristas do século XIX, dos quais se destaca Stuart Mill, firma-se a capacidade 

contributiva nas teorias do sacrifício igual.  

 Após os Estados Sociais tornarem-se realidade no século XX, passam a firmar o 

princípio da capacidade contributiva no princípio da solidariedade, a partir do qual se 

justifica o dever de contribuir desvencilhado da ideia de sacrifício equitativo ou dos 

benefícios auferidos do Estado, mas ligado à ideia de solidariedade que exige uma 

                                                             

333  Reexaminando a Taxação Progressiva in Princípios e Limites da Tributação, São Paulo, Quartier 
Latin, 2005, p. 757 e 758. 
334 Idem, p. 758. 
335  Idem, p. 745 e 762. 
336  Justiça, Igualdade e Direito Tributário, Dialética, São Paulo, 1999, p. 219. 
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colaboração à formação do patrimônio público e, portanto, ao interesse geral na proporção 

das rendas disponíveis.337 

 Nesse sentido, L. E. SCHOUERI
338 afirma a solidariedade como um fundamento do 

ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual não veria outra razão a sustentar a positivação 

constitucional do princípio da capacidade contributiva, o qual seria decorrência lógica do 

princípio da solidariedade. 

 Aduz, ainda, M. SEABRA DE GODOI
339 que, tanto a Constituição Italiana, quanto a 

Constituição Espanhola, trouxeram o princípio da capacidade contributiva como o critério 

adequado para repartição dos ônus fiscais e a progressividade como técnica adequada para 

a consecução desse objetivo. A Constituição Brasileira, a seu turno, foi expressa em 

vincular a progressividade ao imposto sobre a renda. Observa-se que, na Alemanha, a 

progressividade e a capacidade contributiva não estão previstas expressamente no Texto 

Constitucional, mas, sendo aceita a progressividade, não se vincula à capacidade 

contributiva, mas ao princípio do Estado Social. A doutrina alemã será analisada pela obra 

de KLAUS TIPKE com o objetivo de identificar a relação existente entre progressividade e 

capacidade contributiva, extraindo conclusões e verificando sua aplicabilidade ao caso 

brasileiro. 

 É pacífico na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão que o princípio da 

justiça fiscal, ancorando-se na regra da igualdade geral prevista no art. 3° da Lei 

Fundamental alemã exige que os ônus fiscais sejam distribuídos em proporção à 

capacidade contributiva, vista como critério de comparação específico tributário mais 

relevante para a valoração de justiça quanto à imposição tributária. Para KLAUS TIPKE, o 

princípio da capacidade contributiva implica na valoração juridicamente ética e sensata no 

Direito Tributário, tão necessária que sua ausência culminaria na “indigência de princípios 

fundamentais”.340 

 O princípio da capacidade contributiva, segundo KLAUS TIPKE, evoluiu de um 

princípio ideológico justificador da tributação progressiva para um princípio de Direito, 

cuja missão é assegurar a proteção constitucional do sujeito passivo tributário perante o 

                                                             

337  P. M. HERRERA MOLINA, Capacidad Económica y Sistema Fiscal – Análisis del ordenamiento 
español a la luz del derecho alemán, Madrid, Marcial Pons, 1998, p. 94. 
338  Exigência da CIDE sobre Royalties e Assistência Técnica ao Exterior in RET 37, jun. 2004. 
339  Justiça, Igualdade e Direito Tributário, Dialética, São Paulo, 1999, p. 219. 
340 Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 196, 198, 200 e 202. 
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Estado. De maneira específica, defende que o referido princípio não se pergunta acerca das 

possibilidades inerentes à lei tributária para realizar redistribuição de renda mediante a 

progressividade. Exige, por outro lado, espécies tributárias pré-estruturadas em 

conformidade a indicadores de capacidade contributiva logicamente concebidos, 

protegendo o contribuinte. Desse modo, considera-se inexistente a capacidade contributiva 

até o ponto em que se verifique não ultrapassada a renda estritamente necessária ao 

provimento do mínimo vital.341 

 A posição de conciliação entre valores liberais e justiça social reclama do Estado 

Social a compensação de desigualdades sociais, garantindo a dignidade humana e, 

consequentemente, a existência do ser humano em patamares sociais mínimos, de modo 

que a redução das desigualdades não aspire à igualdade absoluta, possível apenas mediante 

uma imposição tributária confiscatória, inconciliável com o princípio do Estado Social. 

Impõe-se, ainda, a imunidade tributária do mínimo necessário à subsistência ao nível do 

amparo social, partindo do pressuposto lógico que o Estado não deveria ser chamado a 

corrigir uma indigência criada pela tributação.342 

 Mais importante, entretanto, é que o princípio do Estado Social apoia o equilíbrio 

social, tomando em consideração os interesses das camadas econômicas menos abastadas, 

realizado pelo Direito Tributário, em primeiro lugar, pelo respeito ao princípio da 

capacidade contributiva. Mas não é suficiente a observância da justiça fiscal fundada na 

capacidade contributiva, por isso o princípio do Estado Social justifica as normas de 

Direito Tributário de função redistributiva consubstanciadas pela introdução da 

progressividade na tributação sobre a renda e da seletividade segundo a essencialidade em 

relação à tributação sobre o consumo. KLAUS TIPKE afirma categoricamente que a norma 

de escopo social com finalidade de redistribuição encontra sua justificação apenas no 

princípio do Estado Social. O princípio da capacidade contributiva levaria, portanto, à 

regra de tributação proporcional.343 Com efeito, como vimos, não há um critério lógico que 

justifique a progressividade como meio à realização da igualdade na distribuição dos ônus 

tributários entre os indivíduos. 

                                                             

341  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 202 a 203. 
342 Idem, p. 261. 
343  Idem, p. 262. 
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 F. A. ZILVETI
344

 rechaça o entendimento de alguns autores, para os quais a 

capacidade contributiva exige tributação progressiva. Opiniões nesse sentido constam em 

obras clássicas, demonstrando que têm encontrado adeptos há muito tempo. E. 

SELIGMAN
345

 cita a mais antiga referência à progressividade como instrumento da 

igualdade na obra de GUICCIARDINI, do fim do século XVI, para quem igualdade tributária 

não pode consistir em pagamentos tributários à mesma proporção por pobres e ricos, uma 

vez que o sacrifício do rico, para igualar-se ao sacrifício do pobre, dependerá de tributação 

a razões maiores.  

 Nesse sentido, J. M. CONTI 
346

 entende que a tributação progressiva é a forma que 

melhor obedece ao princípio da capacidade contributiva. Assim, igualando-se os sacrifícios 

do contribuinte, obtém-se igualdade na tributação. 

 MISABEL DERZI compartilha desse entendimento, afirmando a progressividade 

como critério invocado para justificar tratamentos tributários desiguais em favor dos 

menos abastados. A progressividade, desse modo, seria requisito inseparável do princípio 

da igualdade com fulcro nas teorias econômicas do utilitarismo e do sacrifício 

equitativo.347 

 Em igual sentido, F. NEUMARK
348 chega à conclusão de que a progressividade está 

indissoluvelmente ligada ao princípio da capacidade contributiva, sendo, entretanto, a 

progressividade que realiza objetivos redistributivos a proporções maiores que aquela 

exigida pelo princípio da capacidade contributiva. E. L. VALCÁRCEL
349, a seu turno, 

entende que a progressividade seria exigência iniludível do princípio da igualdade, sendo 

verdadeira técnica por meio da qual se pode cumprir a igualdade em matéria tributária. 

Não é diverso o entendimento de M. BUFFON
350, para quem a progressividade é um meio 

de densificação do princípio da igualdade. 

                                                             

344  Progressividade, justiça fiscal e capacidade contributiva in RDDT n° 76, 2002, p. 30. 
345  Progressive taxation in theory and practice, 2. ed., American Economic Association, 1908, p. 158. 
346  Princípios Tributários da Capacidade Contributiva e da Progressividade, São Paulo, Dialética, 
1996, p. 98. 
347  Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7. ed., Forense, Rio de Janeiro, 1997, p. 540 e 
541. 
348  Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, p. 195, 203 e 211. 
349  Aproximación al principio constitucional de igualdad tributaria in Seis Estudios sobre Derecho 
Constitucional e Internacional Tributario, Madri, Editorial de Derecho Financiero, 1980, p. 159 e 161. 
350  O princípio da progressividade tributário na Constituição Federal de 1988, São Paulo, Memória 
Jurídica Brasileira, 2003, p. 84. 
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 A discordância de F. A. ZILVETI  em relação ao entendimento manifestado no 

sentido de haver vinculação entre progressividade e capacidade contributiva, respalda-se 

na doutrina tipkeana à razão de ser impossível medir a capacidade contributiva a partir da 

aplicação de alíquotas progressivas. Indo além, F. A. ZILVETI afirma que a própria 

igualdade da tributação não encontra justificativa na progressividade que, portanto, limita-

se a critério arbitrário utilizado como instrumento de políticas de redistribuição de riqueza, 

conforme se demonstrou pela análise das teorias do sacrifício. Afirma, ainda, por meio de 

um exemplo, que aquele que ganha 10 e deve pagar 1 a título de imposto, não detém 24 

vezes menos capacidade contributiva que aquele que ganha 100 e paga 25, mediante uma 

alíquota progressiva. 

 Trata-se de um exemplo simplificante que, entretanto, não se despe de razão. 

Entende-se, sem pretender invalidar a opinião acima exposta, que sempre será arbitrário o 

critério para definição das alíquotas progressivas em relação a diversas faixas de 

rendimento e tal definição terá como ponto de partida a definição de preferência social, por 

definição moldada ao sabor de ideologias e arbitrariedades, acerca de uma renda 

apropriada como forma legítima e socialmente desejável de recompensa.351 

 Aplicação da tributação progressiva não considera objetivamente a tão propalada 

utilidade marginal decrescente da renda. Isso porque a utilidade marginal decrescente da 

renda dependerá sempre de preferências individuais inatingíveis por critérios legais, sendo 

arbitrária qualquer definição tornada geral e abstrata.  

 Assim, a progressividade implicaria necessariamente rompimento com o princípio 

da capacidade contributiva, não sendo, por isso, sua decorrência lógica, mas do princípio 

do Estado Social. O princípio da capacidade contributiva, dessa forma, contenta-se com a 

tributação proporcional que observa a imunidade ao mínimo existencial e a vedação ao 

efeito confiscatório. 

 A desvinculação entre progressividade e capacidade contributiva deverá ser 

aplicada ao direito brasileiro.  

 Aqui, a progressividade poderá ser, de um lado, instrumento regulador com 

propósitos extrafiscais para indução de finalidades específicas aos princípios da 

                                                             

351  Cf. F. HAYEK, Reexaminando a Taxação Progressiva in Princípios e Limites da Tributação, São 
Paulo, Quartier Latin, 2005, p. 757. 
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Constituição Econômica, sendo importante referir a previsão da progressividade como 

meio para induzir os agentes econômicos à utilização racional da propriedade em 

consonância à sua função social. 

 De outro lado, será instrumento de redistribuição, almejando realizar os objetivos 

da Constituição Econômica atinentes à erradicação da pobreza e redução das desigualdades 

sociais nucleares do princípio do Estado Social.  

 Nesse sentido, não se exige a progressividade em relação a um ou outro tributo 

específico, mas a progressividade geral do sistema em que os efeitos regressivos da 

tributação sobre o consumo possam ser evitados em relação às classes de renda menos 

abastadas, compensando-se a perda arrecadatória resultante mediante a instituição de 

impostos progressivos que onerem relativamente mais a renda das parcelas da população 

de maiores forças econômicas. 

 Impõe-se, portanto, referir a análise do grau de progressividade do sistema 

tributário brasileiro, procurando responder se os objetivos do princípio do Estado Social 

são alcançados. 

 
 
VI. Progressividade do sistema tributário brasileiro 

 

  A progressividade tributária como instrumento da Constituição Econômica, a 

serviço da redistribuição da renda e correção do bem-estar, não depende de um ou outro 

imposto cujas alíquotas sejam progressivas, mas da estruturação de um sistema tributário 

em que os impostos progressivos predominem sobre os regressivos. 

 A tributação sobre a renda torna o sistema mais progressivo, tendo em vista que os 

impostos pessoais permitem a consideração às rendas individualmente auferidas pelos 

contribuintes, de modo que as pessoas detentoras de maiores rendas serão tributadas em 

proporções maiores.352 A tributação indireta implica alto grau de regressividade ao sistema, 

pois onera mais gravosamente as pessoas de menor rendimento, cuja maior parte da renda 

                                                             

352 Cf. F. GIAMBIAGI e A. ALÉM, Finanças Públicas – Teoria e prática no Brasil, 3. ed.,São Paulo, 
Elsevier, 2008, p. 262. 
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é dedicada ao consumo, de modo que o peso do tributo tem relação inversa com o 

rendimento do contribuinte.353 

 Na maioria dos sistemas tributários de países em desenvolvimento e, 

especialmente, no brasileiro, tem especial relevância a participação da tributação sobre o 

consumo na carga tributária total, implicando tal preponderância em regressividade geral 

ao sistema tributário.  

 Em 2007, a proporção da carga tributária total em relação à renda para os 10% mais 

ricos foi 22,7%, enquanto que para os 10% mais pobres foi de 32,8%. A relação entre 

carga tributária e renda está representada no gráfico abaixo, de autoria de MÁRCIO 

POCHMANN, decorrente da palestra “Justiça Tributária: iniqüidades e desafios”354, 

proferida em maio de 2008, perante o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verifica-se que a relação percentual entre carga tributária e renda representará uma 

curva com trajetória descendente quanto aos sistemas tributários regressivos, pela simples 

                                                             

353  Cf. F. GIAMBIAGI e A. P. ALÉM, Finanças Públicas – Teoria e prática no Brasil, 3. ed.,São Paulo, 
Elsevier, 2008, p. 263. 
354  Apresentação disponível em <www.ipea.gov.br/sites/000/2/pdf/08_06_05_JusticaTributaria.ppt> 
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razão que nos  extratos da população com renda menor, divididos por décimos de rendas, a 

carga tributária suportada será relativamente maior do que a suportada pelos extratos com 

maior renda. 

 A análise do gráfico apresentado demonstra a progressividade da tributação direta, 

uma vez que as parcelas da população com menor renda respondem por percentual de 

carga tributária direta menor que as parcelas da população detentoras de maior renda, razão 

pela qual a curva apresentará trajetória ascendente.  

 Evidentemente, a tributação proporcional incidente sobre o consumo geral – 

gêneros essenciais – torna-se regressiva em relação à renda, uma vez que a maior parte da 

população, especialmente nos países em desenvolvimento, nos quais se inclui o Brasil, é 

composta por pessoas que aplicam a quase totalidade da renda no consumo dos gêneros de 

primeira necessidade, tais como alimentos, roupas comuns, objetos de uso doméstico, 

remédios, higiene, combustíveis, energia elétrica e água, de modo que a tributação 

proporcional sobre o consumo onera relativamente mais as parcelas mais pobres da 

população, uma vez que a carga tributária representará uma fração maior de sua renda, 

considerada em relação à carga tributária assumida pelos mais ricos.355 

 A maior parte dos recursos tributários deriva, portanto, dos contribuintes de menor 

renda, ocasionando-lhes pauperismo e limitações de suas capacidades de custearem 

utilidades necessárias à realização plena da dignidade da pessoa humana, agravando, ainda 

mais, o grau de desigualdade social observado na população. A indigência gerada pela via 

tributária é contraproducente, à medida que o Poder Público terá que realizar gastos no 

fornecimento de bens essenciais e, primordialmente, com programas de assistência social. 

356  

 Apesar da notória regressividade ínsita à tributação indireta, os sistemas tributários 

não podem prescindir dessa base de incidência. Suas vantagens são inúmeras, 

especialmente em países em desenvolvimento, cuja produtividade da tributação direta é 

limitada em relação às necessidades públicas em virtude da reduzida renda per capita e, 

portanto, de um reduzido universo de contribuintes. 

                                                             

355  Cf. A. BALEEIRO, Uma introdução a Ciências das Finanças, 16. ed., Rio de Janeiro, Forense, 
2006,p. 224. 
356  Ibidem. 
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 É recomendável que um sistema tributário se estruture de modo que a 

progressividade da tributação direta compense renúncias em relação à arrecadação de 

tributos indiretos regressivos, entretanto, essa é uma possibilidade distante dos países em 

desenvolvimento.  

 Observa-se, analisando a composição da carga tributária brasileira, a forte 

dependência da tributação indireta incidente sobre o consumo. A análise da tributação 

sobre o consumo, por sua vez, evidencia mais distorções do sistema tributário que 

contribuem para o grau de regressividade sobre a renda existente. 

 A tributação geral sobre o consumo correspondeu, em 2007, a 31,96% da carga 

tributária, sendo que desses, 11,10% corresponderam à tributação cumulativa, cujos efeitos 

representam óbices à concretização das finalidades inerentes ao princípio da livre 

concorrência. 

 Dentre a tributação sobre o consumo, observou-se que as seguintes categorias de 

utilidades: automóveis, combustíveis, bebidas, energia elétrica, tabaco e telecomunicações 

representaram 13,59% da carga tributária total. É importante destacar o papel das seis 

utilidades inseridas na categoria em referência pelo seu alto potencial arrecadatório.  

 Considerando a tributação incidente sobre combustíveis, energia elétrica e 

comunicações, percebe-se que 9,71% da carga tributária, em 2007, concentrou-se em bens 

essenciais largamente consumidos por todas as camadas da população, restando, por mais 

uma razão, evidenciada a regressividade do sistema tributário brasileiro. As razões que 

levam à tributação mais onerosa dessas categorias de bens serão tratadas mais adiante, 

demonstrando a existência de tendência à injustiça fiscal definida pelas necessidades 

arrecadatórias das economias em desenvolvimento. 

 Os gráficos abaixo demonstram a composição da carga tributária brasileira, 

corroborando a inexistência de preponderância da tributação direta, a fim de levar o 

sistema tributário a lograr o grau de progressividade exigido pelos objetivos da 

Constituição Econômica. 
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Composição da carga tributária total brasileira por base de incidência - 2007357 

   

 

Composição da carga tributária indireta por impostos gerais (não cumulativos e 

cumulativos) e seletivos - 2007358 

 

                                                             

357  RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Estudos Tributários 20 - Carga Tributária no Brasil – 2007 (Análise 
por Tributo e Bases de Incidência), 2008, disponível em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudotributarios/estatisticas/CTB2007.pdf 
358  Elaborado pelo autor com base em Receita Federal do Brasil, Estudos Tributários 20 - Carga 
Tributária no Brasil – 2007 (Análise por Tributo e Bases de Incidência), 2008, disponível em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudotributarios/estatisticas/CTB2007.pdf 



151 

 

 A comparação internacional evidencia essa constatação. Estatísticas internacionais 

elaboradas e divulgadas pela OCDE demonstram a relação entre base de incidência e carga 

tributária total em alguns países para o ano de 2005. O gráfico abaixo é representativo 

dessas relações, evidenciando que a participação da tributação direta na carga tributária 

total apresenta relação proporcional direta com o nível de desenvolvimento e renda per 

capita, ocorrendo o inverso em relação à tributação indireta.359  

 Dessa forma, a predominância da tributação indireta era associada ao 

subdesenvolvimento econômico. Todavia, recentes estudos têm demonstrado que a 

tributação sobre a renda (direta) ocasiona redução na capacidade de crescimento 

econômico, invertendo-se a tendência de preferência pela tributação direta e 

recomendando-se a preponderância da tributação indireta com estrita observância da 

seletividade segundo a essencialidade, como forma de mitigar efeitos indesejados atinentes 

à regressividade, mediante os quais a proporção considerável da renda das famílias mais 

pobres é arrecadada sob a forma de tributos.360  

Gráfico – Comparativo entre a composição da carga tributária de países membros da 

OCDE em período determinado361 

 

                                                             

359  RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Estudos Tributários 20 - Carga Tributária no Brasil – 2007 (Análise 
por Tributo e Bases de Incidência), 2008, disponível em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudotributarios/estatisticas/CTB2007.pdf 
360  Cf. M. C. SAMPAIO, Tributação do consumo no Brasil: aspectos teóricos e aplicados in Economia 
do Setor Público no Brasil, Rio de Janeiro, Elsevier, 2004, p. 188. 
361 Op cit (nota 359). 
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  No Brasil, a predominância da tributação indireta e a insuficiência da tributação 

direta na formação do nível de tributação agregado levam à regressividade do sistema 

tributário. 362  

 Em particular, as metrópoles mais pobres do país – as situadas no Norte e Nordeste 

– aquelas em que se verificam os maiores níveis de regressividade da tributação sobre a 

renda, recaindo a maior parte da tributação direta – Imposto de Renda e contribuição 

previdenciária – sobre a parcela assalariada da população. Isso leva a um quadro geral em 

que um importante mecanismo de redistribuição de renda – tributação direta progressiva – 

atinge, prioritariamente, as camadas médias da população.363  

 Conforme a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios de 2007, a população 

com idade superior a 10 anos poderá ser dividida da forma mostrada na tabela abaixo por 

classes de rendas. A análise desse gráfico possibilitará mensurar o tamanho da base de 

incidência do Imposto de Renda das Pessoas Físicas no país. No Brasil, o contingente de 

potenciais contribuintes de Imposto de Renda das Pessoas Físicas é de aproximadamente 

21 milhões de pessoas; destas, apenas algumas serão efetivos contribuintes em razão de 

deduções e da sonegação.364 

Tabela – Números de pessoas (em milhares) com idade superior a 10 anos por classes 

de rendimentos e renda média (em R$)365 

 CLASSES DE 
RENDIMENTO 

NÚMERO DE 
PESSOAS RENDA MÉDIA 

Até 1/2 salário mínimo  11314 98 
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo  26812 341 
Mais de 1 a 2 salários mínimos  33055 549 
Mais de 2 a 3 salários mínimos  13064 917 
Mais de 3 a 5 salários mínimos  10031 1439 
Mais de 5 a 10 salários mínimos  7226 2550 
Mais de 10 a 20 salários mínimos  2715 5128 
Mais de 20 salários mínimos  947 12435 
Sem rendimento  52261   

                                                             

362  Cf. J. A. P. PAYERAS e M. S. CUNHA, O Princípio do Sacrifício Equitativo no Sistema Tributário t 
 Brasileiro in EconomiA, Brasília, v.5, n° 2, p.297–339, jul./dez. 2004 
363  Cf. S. W. VIANNA et al, Sistema tributário do Brasil reforça desigualdade social in Tributação em 
revista, n° 36, abril/junho 2001, p.18. 
364  Nesse sentido, vide RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Estudos Tributários 14: O Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas no Brasil, 2004, disponível em 
http://isentos.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudotributarios/estatisticas/31IRPFnoBrasil.pdf. 
365  Elaborado pelo autor com base nos dados disponíveis na Pesquisa Nacional por Amostras de 
Domicílio, IBGE, 2007. 
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Sem declaração  1935   
Total 159360   

 

Gráfico – Distribuição da população (em milhares e percentual) com idade superior a 

10 anos por classes de renda366 

 

 Os efeitos da regressividade do sistema tributário agravam, sobremaneira, a 

desigualdade de renda entre os brasileiros, dificultando o processo de desenvolvimento 

nacional e a consecução dos objetivos de justiça social 

 As evidências empíricas demonstram que há uma associação entre a estrutura 

tributária e os índices de desigualdade social no Brasil. Apesar da estrutura do sistema 

tributário não ser causa da desigualdade, é possível situá-la como uma importante 

contribuição à manutenção dos índices de desigualdade.367  

 Corroborando essa opinião, observa-se que a carga tributária apresentou, entre 1995 

e 2007, crescimento de 8,5% do PIB, dos quais 1,6% foram impostos indiretos, 1,8% 

                                                             

366  Elaborado pelo autor com base nos dados disponíveis na Pesquisa Nacional por Amostras de 
Domicílio, IBGE, 2007. 
367  Cf. S. W. VIANNA et al, Sistema tributário do Brasil reforça desigualdade social in Tributação em 
revista, n° 36, abril/junho 2001, p. 19. 
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foram contribuições previdenciárias e 5% foram impostos sobre a renda, a propriedade e o 

patrimônio.  

 Todavia, não se pode classificar o aumento havido na participação dos tributos 

diretos na carga tributária total como melhora na estrutura tributária em relação à renda. 

 Impõe-se, dessa forma, investigação acerca das causas do aumento da participação 

da tributação direta na carga tributária total, nos últimos anos, a fim de responder à 

indagação se houve efetiva melhora no grau de progressividade em relação à renda 

observada no sistema tributário brasileiro. 

 KLAUS TIPKE
368 já alertava que a desvalorização corrente do dinheiro (inflação) 

nega a capacidade contributiva que, por definição, é princípio de valores reais e não de 

valores nominais. Num Imposto sobre a Renda progressivo, há, necessariamente, um limite 

de isenção que, não sendo corrigido a valores presentes, descontados os efeitos da inflação, 

será, em termos reais, cada vez menor, culminando por abranger, após certo tempo sem 

correções, determinadas parcelas da população que dispõem apenas do mínimo vital.  

 PASQUALE RUSSO
369 refere-se à drenagem fiscal que se verifica essencialmente em 

relação ao imposto de renda progressivo, de modo que a progressividade determina um 

agravo de cobrança diante da inserção da renda tributável em escalões mais elevados 

devido ao crescimento da renda de modo nominal. Assim, ainda que não verificado 

qualquer crescimento real, há aumento de tributo em razão da desvalorização da moeda.  

 Explica-se essa distorção inerente à tributação sobre a renda progressiva pelo modo 

corrente de compreensão da renda, mais adequado à tributação proporcional, segundo o 

qual renda é visto como fluxo de riqueza nova e não como uma entidade diferencial de 

medida da diferença efetiva entre valores presentes (dados homogêneos, portanto, 

comparáveis entre si).  

 O mesmo efeito da inflação é observado na tributação proporcional das rendas 

decorrentes das alienações de capitais - “plusvalores”. Viola o princípio da capacidade 

contributiva em função de eventual supressão do mínimo existencial e, em alguns casos, 

pela existência de efeito confiscatório denotado pela redução a parte ínfima da riqueza 

                                                             

368  Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, 
p. 214. 
369  Os Princípios Fundamentais in Princípios e Limites da Tributação, São Paulo, Quartier Latin, 2005, 
p. 757. 
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disponível após o dispêndio tributário. Com efeito, a tributação de manifestação de riqueza 

meramente aparente equivale a atingir uma manifestação de capacidade contributiva 

inexistente. 

 Parece ser isto que vem ocorrendo no Brasil. Tomando-se, arbitrariamente, como 

referência a tabela progressiva mensal referente ao exercício de 1996, encontra-se o limite 

de isenção em R$ 900,00, corrigido em R$ 2009 para R$ 1.434,59. Houve, portanto, uma 

correção de 59,44% num período cuja inflação acumulada, medida pelo IGP-M (FGV), foi 

de 283,85%. Deve-se levar em consideração, ainda, que tal tabela permaneceu congelada 

entre os períodos de 1996 a 2001, havendo pequenas correções para os períodos de 2002, 

2005, 2006, 2007 e 2009. Durante o período analisado, observa-se uma defasagem de 

224,36%. Ainda quanto ao limite de isenção para o exercício de 1996, pode-se constatar 

que acaso fosse adequadamente trazido a valores presentes, hoje haveria de ser R$ 

2.554,24.  

 O Imposto de Renda das Pessoas Físicas incidente sobre a inflação é uma realidade 

que tem alargado em muito a base de incidência do referido imposto direto, dado que pode 

ser confirmado pelo aumento da importância relativa do Imposto de Renda na carga 

tributária total. Somente entre 1996 e 2003, houve um aumento na quantidade de 

declarações de IRPF de 109% (aproximadamente 8,3 milhões de novos declarantes).370  

 Ao contrário de indicar um aperfeiçoamento do sistema tributário brasileiro pela 

diminuição de sua regressividade em relação à renda, demonstra-se que o aumento da base 

tributária na tributação direta, ocasionado pela técnica da progressividade aplicada em 

valores nominais, acarreta efeitos regressivos ao sistema tributário em afronta, tanto ao 

princípio da capacidade contributiva, quanto aos princípios da Constituição Econômica que 

indicam a adequação da técnica da progressividade às metas de política econômica postas 

no Texto Constitucional. 

                                                             

370  RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Estudos Tributários 14: O Imposto de Renda das Pessoas Físicas no 
Brasil, 2004, disponível em 
http://isentos.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudotributarios/estatisticas/31IRPFnoBrasil.pdf 
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 Objeta-se que as pessoas políticas encontram no Texto Constitucional, tanto os 

princípios da ordem econômica e os princípios decorrentes da justiça fiscal, quanto as 

competências tributárias para instituição de impostos regressivos.371 

 O exercício dessas competências, evidentemente, harmonizar-se-á com os objetivos 

da Constituição Econômica, desde que considere a necessidade de dotar o sistema 

tributário de certa progressividade que permita diminuir a relação percentual entre carga 

tributária e renda das famílias mais pobres, como uma forma de perseguir os objetivos de 

erradicação da miséria e marginalização e redução da pobreza e das desigualdades sociais.  

 A redução do produto arrecadado com a tributação indireta regressiva, levando em 

consideração que o gasto público será mantido constante, deverá ser compensada mediante 

a utilização de tributos diretos que, por definição, são aptos a concretizar os objetivos da 

Constituição Econômica referidos ou pela rigidez quanto à observância da seletividade 

segundo a essencialidade na instituição de tributos sobre o consumo.  

 A progressividade tributária, apesar de não ser critério apto à realização da 

igualdade tributária, enquanto observada em relação ao sistema tributário, unitariamente 

considerado, implica efeitos econômicos em consonância às expostas finalidades do 

princípio do Estado Social. A situação econômica de regressividade do sistema tributário 

brasileiro confirma a necessidade de, afirmando a desigualdade social como um dado da 

realidade, buscar superá-la mediante a instituição de um sistema tributário progressivo que 

sirva à redistribuição da riqueza nacional. Observe-se que a progressividade deve 

considerar as alterações de valor real, sob pena de criar-se um imposto inflacionário, por 

definição, contrário aos objetivos do princípio do Estado Social que justificam a tributação 

progressiva. Verifica-se, desse modo, a inconstitucionalidade do sistema tributário quando 

agravar o grau de regressividade observado no sistema tributário brasileiro.  

 Demonstrou-se que se pode opor judicialmente a tributo cumulativo, em razão da 

citada cumulatividade apresentar efeitos econômicos contrários ao princípio da livre 

concorrência. No mesmo sentido, demonstrou-se a inconstitucionalidade dos efeitos 

econômicos da tributação das exportações em face das finalidades pretendidas pelo 

princípio da soberania. Dessa forma, pareceria possível defender, por via judicial, a 

revogação de todo o sistema tributário brasileiro em face da inconstitucionalidade dos 

                                                             

371  Cf. G. MIGUEZ DE MELLO, Justiça tributária e estado social na Constituição in Princípios de 
Direito Financeiro e Tributário - Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, Rio de Janeiro, 
Renovar, 2006, p. 137. 
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efeitos de sua regressividade frente ao princípio do Estado Social e suas finalidades de 

redução das desigualdades sociais e erradicação da miséria e marginalização. Não é, 

todavia, proporcional a solução judicial de invalidação de todo o sistema tributário em 

virtude dos efeitos advindos nas finanças públicas. Uma ação judicial que o pretendesse 

causaria todo tipo de reações contrárias, ainda que cabalmente demonstrados os efeitos da 

tributação em relação ao agravamento da pobreza e das desigualdades sociais ínsitos à 

regressividade e sua consequente incompatibilidade com preceitos constitucionais. 

Resta, estão, esperar dos formuladores da política tributária a conformação de um 

sistema tributário, cuja tributação direta compreenda os efeitos da inflação, para alcançar 

valores reais e não, meramente, nominais e a tributação sobre o consumo, compreenda a 

necessária seletividade segundo a essencialidade, de modo a diminuir a proporção da carga 

tributária em relação à renda arcada pela grande maioria da população classificada nos 

menores extratos de renda. 

 

VII. Tributação extrafiscal e redução das desigualdades regionais e sociais 

 

A tributação deve ter importante papel numa política de redução de desigualdades 

regionais e sociais. Dentre as possibilidades de utilizar o sistema tributário como promotor 

do desenvolvimento em regiões menos desenvolvidas econômica e socialmente uma das 

mais importantes é a concessão de incentivos fiscais.  

A União Federal, por meio da Lei n° 11.196/2005, concede redução no IRPJ, 

suspensão da incidência de contribuições sociais sobre algumas importações e depreciação 

acelerada para fins de cálculo do IRPJ, para pessoas jurídicas que tenham projetos de 

investimentos diretos, enquadrados em setores da economia considerados prioritários para 

o desenvolvimento regional, em microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas áreas 

de atuação das extintas Sudene e Sudam.  

Os demais entes federados, no âmbito de suas competências tributárias, servem-se 

das desonerações tributárias, condicionadas ou não, para atrair investimentos a seus 

territórios, gerando empregos diretos, indiretos e aumentando a distribuição da renda. 
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A valorização do poder econômico, como exercício legítimo da livre iniciativa, 

ressalta a função social das atividades econômicas como instrumentos para a redução das 

desigualdades sociais e regionais.372  

Apesar da importância dada aos incentivos fiscais, entende-se que sua utilização 

deve se adequar aos princípios constitucionais tributários decorrentes da justiça fiscal, sob 

pena de recomendar-se o gasto público específico, em detrimento das renúncias fiscais. 

Vale dizer, devem fundamentar-se num objetivo claro e bem definido de induzir 

investimentos, sem, contudo, decorrerem de pressões corporativas, cujo principal intuito é 

criar privilégios para determinados grupos econômicos, em consonância ao que será 

exposto em tópico dedicado à exposição acerca do princípio da generalidade da tributação. 

Faz-se importante, ainda, que tais normas tributárias indutoras apresentem-se em 

consonância ao princípio da neutralidade concorrencial da tributação. Com efeito, a 

concessão de incentivos fiscais, relativos ao ICMS, com a finalidade de induzir 

investimentos diretos em determinados Estados da Federação, deve ser precedida de 

deliberação conjunta dos demais Estados, mediante convênio aprovado na forma da Lei 

Complementar n° 24/1975. A situação em que tais incentivos são concedidas de forma 

indiscriminada, a revelia do procedimento previsto na Lei Complementar n° 24/1975, 

caracteriza a guerra fiscal, cujos efeitos econômicos contra a livre concorrência são 

conhecidos. 

Em consulta sobre os efeitos da guerra fiscal de ICMS, o CADE concluiu que 

estimula o uso ineficiente de recursos econômicos, afetando negativamente a capacidade 

de geração de riquezas no país, desestimula melhorias na produção de empresas 

beneficiadas; permite a concorrência predatória, criando barreiras à entrada e permanência 

de empresas que não usufruem dos benefícios fiscais; leva à insegurança em relação ao 

planejamento de negócios com a concessão de novos incentivos a qualquer tempo, 

desestimulando investimentos em determinados setores.373 

Desse modo, impõem-se, tanto a legalidade do incentivo em relação à deliberação 

pelos demais Entes Federados, quanto perseguir a finalidade de redução das desigualdades 

                                                             

372  Cf. A. ELALI, Tributação e Regulação Econômica: um exame da tributação como instrumento de 
regulação econômica na busca de redução das desigualdades sociais, São Paulo, MP, 2007, p. 144.  
373  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, Consulta n° 38/1999, relatada por Marcelo 
Calliari, p. 40. 
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regionais, evitando sua distorção como um instrumento para instituir privilégios em função 

de grandes grupos capazes de influenciar a formação da vontade estatal. 

 A tributação extrafiscal tendente a atrair investimentos diretos para determinados 

Estados da Federação apresenta-se alinhada aos objetivos de reduzir desigualdades 

regionais, desde que verificada a deliberação conjunta entre os demais Estados e não 

represente violação ao princípio da livre concorrência inerente às exonerações tributárias 

motivadas por pressões corporativas, ainda que sob outro rótulo. Verifica-se, desse modo, a 

constitucionalidade de atos de tributação que tenham por finalidade promover a redução de 

desigualdades regionais. 

 O princípio em estudo confere direito subjetivo de oposição judicial a atos de 

tributação que, comprovadamente, impliquem o aumento das desigualdades regionais, 

gerando um fluxo de investimentos diretos que favoreça Estados mais desenvolvidos 

economicamente, em detrimento de outros menos desenvolvidos. Isso, como parece 

evidente, aplica-se desde que a desoneração tributária seja o fator determinante à fixação 

do investimento direto em detrimento da finalidade de redução das desigualdades regionais 

e não devido a outros fatores econômicos, políticos ou sociais que levem à preferência do 

investidor a optar por determinado Estado. 

 

VIII. Redução das desigualdades regionais e conveniência da adoção do princípio do 

destino 

 

Além da questão relativa à importância das desonerações tributárias ao 

desenvolvimento regional e social, deve ser considerada a necessidade de revisão do atual 

princípio misto no ICMS, em que parte da arrecadação proveniente das operações 

interestaduais cabe aos Estados de origem e outra parte aos Estados de destino, onde se 

situa o consumidor. 

A desigualdade regional entre os Estados da Federação brasileira é um dado da 

realidade, cuja atual sistemática de cobrança do ICMS tem servido para agravar. Veja-se, 

por exemplo, os Estados do Piauí e Maranhão, cuja arrecadação própria corresponde a 25% 

e 31% da média nacional, respectivamente. Essa situação não tem sido corrigida após as 
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transferências da União, quando a disponibilidade de recursos para os referidos Estados 

corresponde a 54% e 66% da média nacional. 374 

 É medida de justiça e consoante aos objetivos da Constituição Econômica, 

notadamente ao princípio de redução das desigualdades regionais e sociais, a adoção do 

princípio do destino. Com efeito, no Estado do destino, o consumidor, contribuinte de fato, 

vive e demanda pela atuação estatal. 

 G. W. ROTHMANN
375 revisa a doutrina alemã e encontra em SPITALER o mais 

importante elemento de conexão: “pertença econômica”. Conforme esse elemento de 

conexão, a competência tributária para alcançar determinado bem deverá ser atribuída ao 

Estado em que se verifica mais estreita ligação econômica com o objeto tributável. Ainda 

que referido ao Direito Tributário Internacional, a “pertença econômica” deve ressoar na 

presente análise, uma vez que traduz a estreita ligação entre o ICMS, tributo sobre o 

consumo, e o estado federado onde se localiza o consumidor. 

 Por expressa disposição do art. 155, § 2º, VII e VIII da Constituição da República, 

a ocorrência de operações interestaduais destinadas ao consumidor final que seja 

contribuinte do imposto exige o pagamento ao Estado de origem, pelo remetente da 

mercadoria, de alíquota interestadual definida em Resolução do Senado Federal. Exige o 

pagamento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual ao Estado de destino por 

parte do destinatário. Se o consumidor final não for contribuinte, o remetente deverá 

recolher ao seu Estado o imposto pela alíquota interna. 

 Respeitável autor entende que as alíquotas interestaduais em vigor, cujo diferencial 

de alíquota atribui um percentual maior do imposto devido aos Estados menos 

desenvolvidos economicamente, contribuem para as finalidades da Constituição 

Econômica relativas à redução das desigualdades regionais, com o que não se concorda.376 

 Observam-se duas incongruências no tratamento constitucional dado à matéria. A 

mais evidente é a completa desconsideração ao objetivo de assegurar a redução das 

                                                             

374 Cf. N. L. PAES e M. L. SIQUEIRA, A implantação do princípio do destino na cobrança do ICMS e 
suas implicações sobre a arrecadação tributária dos Estados do Nordeste, disponível em < 
http://www.banconordeste.gov.br/content/aplicacao/Eventos/ForumBNB2007/docs/a-implantacao.pdf>, 
acessado em novembro de 2009. 
375  Interpretação e aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação, Tese de doutoramento. 
(USP), 1978. 
376  Cf. R. A CARRAZZA, ICMS, 11. ed., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 392-393. 
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desigualdades regionais, dotando o Estado do destino do produto da arrecadação do ICMS 

na hipótese em que o consumidor não é contribuinte do Imposto.  

 O princípio misto, apesar de conceder parcela da arrecadação aos Estados menos 

desenvolvidos, não parece adequado, devendo, não obstante a relutância dos Estados mais 

desenvolvidos e produtores de bens de consumo, ser abolido, uma vez que representa uma 

forma de transferência de renda entre Estados federativos que não encontra amparo na 

Constituição Econômica, servindo, ao invés, para ampliar as desigualdades regionais e 

sociais.  

 Essa solução, a princípio, poderia causar sérios danos às finanças públicas dos 

Estados produtores de bens de consumo, razão pela qual a transição deverá ser gradual 

com a previsão de mecanismos de compensação durante o período de implantação do 

princípio do destino. 

 A adoção do princípio do destino, em relação à tributação sobre consumo em 

operações interestaduais, impõe-se em função do objetivo de redução das desigualdades 

regionais, uma vez que se faz necessário assegurar o direito de arrecadação do imposto em 

que o consumidor, contribuinte de fato, demanda por bens e utilidades fornecidas pelo 

Estado, evitando a transferência de renda em prejuízo aos Estados menos desenvolvidos da 

federação e contrariando as finalidades pretendidas pelo princípio da redução das 

desigualdades regionais. 

 Parece evidente a existência de direito subjetivo de oposição à Resolução do 

Senado que estabeleça alíquotas interestaduais de ICMS, cuja aplicação resulte em 

agravamento das desigualdades regionais, atribuindo-se qualquer parcela do ICMS 

incidente numa operação interestadual ao Estado onde se localiza o remetente. O direito 

subjetivo de oposição ao ato de tributação referido aplica-se, ainda, à própria norma 

constitucional contida no do art. 155, § 2º, VII, “b” da Constituição da República, cuja 

atribuição da arrecadação ao Estado de localização do remetente é irrestrita. 
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CAPÍTULO I - O PROBLEMA DA DISTRIBUIÇÃO 

INTERINDIVIDUAL DOS ÔNUS FISCAIS E OS PRINCÍPIOS DE 

JUSTIÇA NA TRIBUTAÇÃO 

 

I. Considerações iniciais 

 

 Todos concordam com a necessidade de haver um sistema tributário apto a subtrair 

da riqueza privada recursos suficientes para o financiamento das políticas públicas. 

Entretanto, não são acordes as opiniões acerca da forma como distribuir entre os diferentes 

indivíduos os ônus fiscais. 

 As discussões em torno do tema se ligam a considerações às diferentes teorias de 

justiça, as quais definem os critérios a serem considerados quando se procura estabelecer 

esquemas de distribuição dos ônus tributários interindividuais. 377 

 A. BALEEIRO expõe que há muitos séculos o problema da justiça na política 

tributária ocupa as aspirações de teólogos a homens de Estado, não havendo, entretanto, 

consenso a respeito do tema, conquanto dependa de valorações concebidas ao sabor dos 

interesses dos formuladores das diferentes políticas tributárias, em diferentes lugares e 

épocas.378 

 Ocorre, entretanto, que mesmo sendo questão eminentemente valorativa, o 

problema da justiça adquire caráter jurídico, à medida que é incorporado algum princípio 

de justiça fiscal pelo sistema jurídico positivo. 

 Entre os diversos princípios aptos a orientar a distribuição dos ônus fiscais, 

encontram-se os princípios do custo, benefício e capacidade contributiva, destacando-se 

esse último por sua aceitação nos sistemas jurídicos contemporâneos.379 

 Com efeito, é comum a todos os referidos princípios a preocupação em estabelecer 

uma distribuição dos ônus tributários que atenda a imperativos éticos ou concepções de 
                                                             

377  Vários autores. Por todos vide F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto 
de Estudios Fiscales, 1994, p. 81 e L. MURPHY E T. NAGEL, O mito da propriedade, São Paulo, Martins 
Fontes, 2005, p. 16.  
378  Uma introdução à Ciência das Finanças, 16. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 283-284. 
379  Cf. H. DALTON, Princípios de finanças públicas, 2. ed., Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 
1970, p. 93. 
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igualdade forjadas pelo ideário dominante. Isso ficará claro adiante quando se estudará a 

transição entre o paradigma que adotava o princípio do benefício ao que se funda no 

princípio da capacidade contributiva.  

 A preocupação com a justiça não é desprovida de razão prática, à medida que um 

sistema tributário que observa a justiça fiscal tem a conveniência de reduzir a resistência 

dos contribuintes à imposição tributária, dotando-o de maior eficácia e possibilitando aos 

governos maior capacidade para fornecimento de serviços públicos. 380 

 

II. Princípio do custo e o fornecimento de bens privados  

 

 Trata-se, o princípio do custo, de princípio apto a ditar o critério para divisão 

interindividual dos ônus necessários à remuneração pela prestação estatal de utilidades, 

pelas quais devem os cidadãos transferir aos cofres públicos valor correspondente ao custo 

da utilidade na medida em que dela usufruíram381. 

 De aplicação restrita, identifica-se com as taxas e contribuições de melhoria e 

informa-lhes o critério de repartição do ônus tributário, segundo o qual, em relação de 

reciprocidade, o contribuinte custeia o serviço público que lhe é dirigido ou obra que lhe 

ocasiona valorização no patrimônio imobiliário.  

 Em relação às taxas, verifica-se a vinculação entre uma atividade administrativa e a 

competência tributária para sua instituição, desde que se consubstancie tal atuação 

administrativa em exercício de poder de polícia ou desde que o contribuinte utilize ou 

tenha à sua disposição serviços públicos específicos e divisíveis382. A utilização das taxas 

como meio de custeio direto dos referidos serviços públicos é imposição constitucional no 

ordenamento jurídico pátrio383. 

                                                             

380  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 81 - 83.  
381  Cf. R. LOBO TORRES, Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e 
Princípios Constitucionais Tributários, Volume II, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 344 – 345. 
382  Especificidade e divisibilidade dizem respeito, respectivamente, à existência de unidades 
administrativas autônomas e à referibilidade a um indivíduo. 
383  Cf. A. BALEEIRO E M. A. M. DERZI, Direito Tributário Brasileiro, 11. ed., Rio de Janeiro, 
Forense, 1999, p. 542. 
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 O fato do benefício resultante do serviço público a um indivíduo excluir o benefício 

dos demais leva à utilização do princípio do custo. O que indica a remuneração ao Estado, 

em condições similares ao regime de mercado, observando-se vinculação à ideia de justiça 

comutativa, em que há nítida prestação direcionada ao indivíduo pelo ente público386.  

 Quanto às contribuições de melhoria, observa-se que sua instituição visa a evitar o 

enriquecimento de um indivíduo em detrimento de outros, criando um mecanismo fiscal 

para que uma atuação estatal referível a um indivíduo seja financiada por tributos 

específicos exigidos desse indivíduo em particular, evitando-se uma sobrecarga nos ônus 

fiscais dos demais.387 

 O fornecimento pelo Estado de serviços públicos, individualmente apropriados, e a 

utilização de tantas taxas ou contribuições de melhoria quantas possíveis nos sistemas 

tributários eliminam a concorrência por recursos orçamentários de destinação geral, 

permitindo um financiamento de bens públicos mais eficiente.  

 A atribuição constitucional de competência para a instituição de taxas e 

contribuições de melhoria implica necessidade de exercê-las em todas as situações 

possíveis, de modo que todo fornecimento de bem privado ou de utilidade que possa ser 

individualmente apropriada seja financiada por tais tributos, excluindo da concorrência por 

recursos orçamentários gerais o financiamento desses bens, como meio de dotar a 

repartição e o peso da carga tributária mais consentânea com as finalidades típicas do 

Estado de prover utilidades, cujo provimento em regime de mercado é ineficiente. 

  

III. Princípios de justiça na tributação e o fornecimento de bens públicos e 

semipúblicos 

 

 A compreensão completa do raciocínio iniciado acima depende da demonstração do 

quem vem se qualificar como bens público e semipúblico e a ineficiência do regime de 

mercado para provê-los, sendo necessário fundamentar a divisão dos ônus de seu 

                                                             

386  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 139.  
387  Cf. A. R. SAMPAIO DÓRIA, Discriminação de rendas tributárias, p. 139, São Paulo, Bushatsky, 
1972, p. 139. 
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financiamento em princípio diverso que compreenda as peculiaridades das classes de bens 

em referência. 

 Os bens públicos definem-se como aqueles que “não podem ser fornecidos a 

ninguém a menos que não sejam fornecidos para todos”.388 Isso quer dizer que o 

“consumo” de um bem público por um indivíduo não exclui o “consumo” do mesmo bem 

por outro, consequentemente, a participação de algum indivíduo nos benefícios não reduz 

quantitativamente os benefícios usufruídos pelos demais indivíduos389.  

 No mesmo sentido está J. E. STIGLITZ
390, para quem os bens públicos distinguem-se 

dos bens privados em função da impossibilidade de a utilização por uma pessoa excluir a 

utilização concomitante de outras (consumo rival). A impossibilidade de excluir um 

indivíduo das utilidades inerentes a um bem fornecido pelo Estado favorece o efeito 

carona, gerando ineficiência ao seu financiamento nos moldes do regime de mercado. 

 Podem ser definidos como bens públicos, por exemplo, a existência de forças 

armadas que zelem pela segurança nacional, a segurança pública, políticas públicas para 

preservação do meio ambiente e um sistema jurídico civil que garanta um ambiente 

propício à produção e circulação de bens e serviços. 

 Isso, necessariamente, implica na evidente incompatibilidade com a ideia 

fundamental à aplicação do princípio do custo, uma vez que não se pode verificar a 

referibilidade da atuação estatal em relação a cada indivíduo e, como já referido, excluir 

determinados indivíduos da utilidade inerente ao fornecimento desses bens. Com efeito, é 

infactível pretender atribuir uma parcela do custo para a provisão de determinado bem 

público a um indivíduo mediante o princípio do custo, quando o mesmo bem está 

disponível para todos os outros. Nesse caso, aqueles que não contribuíssem à cobertura dos 

custos para financiá-lo atuariam como caronas, demonstrando a ineficiência do sistema de 

financiamento da atividade estatal assim instituído. 

 A “não-exclusão” na apropriação dos bens públicos torna o regime de mercado 

ineficiente para garantir seu fornecimento. Isso porque não pode ser aplicado o direito de 

propriedade em relação à atribuição desses bens aos diferentes indivíduos que, desse modo, 

                                                             

388  Cf. L. MURPHY E T. NAGEL, O mito da propriedade, São Paulo, Martins Fontes, 2005, p. 62. 
389  Cf. R. A. MUSGRAVE E P. B. MUSGRAVE, Hacienda Publica teórica y aplicada, 2. ed., Madrid, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1983, p. 9. 
390  Economics of the public sector, 3. ed., New York, W. W. Norton, 2000, p. 128. 
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encontram vantagens em subavaliar as utilidades proporcionadas por tais bens, tendendo a 

usufruir de vantagens sem qualquer contrapartida.391 

 Em última análise, tentativas de aplicação do princípio do custo ao financiamento 

de bens públicos levariam a existência de tributos iguais para todos os indivíduos, ou seja, 

a um princípio de captação. 

 Essa alternativa, porém, não é adequada diante dos imperativos de justiça 

institucionalizados em nosso ordenamento jurídico, restando evidente a necessidade de 

aplicação do princípio do benefício ou da capacidade contributiva. 

 Impõe-se referir o conceito de bens semipúblicos que, apesar de serem apropriados 

de maneira privada pelos indivíduos destinatários, geram importantes externalidades 

positivas, apropriáveis por todos, sem exclusão.392 

 São os melhores exemplos: educação e saúde. Os benefícios sociais decorrentes do 

fornecimento desses bens na conformação do nível geral de bem-estar da coletividade 

justifica seu financiamento por tributos cuja repartição dos ônus fiscais não se vincule à 

retributividade entre a utilidade e o tributo pago.393 

 Os bens semipúblicos são denominados, pela literatura microeconômica, ainda 

como bens meritórios, por se vincularem a valores dados por relevantes pela sociedade. 

Ressalta-se na literatura das finanças públicas que os indivíduos que consomem tais bens 

não internalizam integralmente seus benefícios, espalhando parcelas dessa utilidade pela 

coletividade.394  

 Essa relevância, por sua vez, pode ser verificada pelo status constitucional de 

universalidade atribuído a tais bens, de modo que resta impositivo seu fornecimento a 

todos. 

 O status de universalidade característico dos bens semipúblicos, tais como 

educação e saúde, demanda seu financiamento do mesmo modo que os bens públicos, ou 

seja, mediante instituição de impostos ou contribuições, cuja fundamentação para 

repartição dos ônus fiscais dê-se pelo princípio da capacidade contributiva.  

                                                             

391  Cf. F. GIAMBIAGI e A. P. ALÉM, Finanças Públicas – Teoria e prática no Brasil, 3. ed., São Paulo, 
Elsevier, 2008, p. 5. 
392 Idem, p. 13. 
393  Idem, p. 13. 
394  Cf. F. RESENDE, Finanças Públicas, 2. ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 84 a 85. 
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Isso porque a cobrança de taxas ou fornecimento exclusivamente a cargo do regime 

de mercado levaria à exclusão do acesso a tais bens da parcela mais pobre a população, 

circunstância considerada intolerável nas Constituições orientadas pelo paradigma do 

Estado Social ou Democrático de Direito. 

 

III.1. Princípio do benefício 

 

 Subjacente a cada princípio que orienta a distribuição dos ônus fiscais na sociedade 

está a busca por um critério discriminador que possa informar as necessárias distinções 

entre os indivíduos em matéria fiscal, visando à justa distribuição dos ônus tributários. 

 Importa compreender em que aspectos relevantes diferem os indivíduos uns dos 

outros. Dentre várias, há uma diferença relevante entre os contribuintes que diz respeito ao 

quanto se beneficiam de prestações governamentais.395 

 Entretanto, não é muito fácil aplicar o referido princípio do benefício, uma vez que 

não se dispõe de qualquer medida, ainda que aproximada, dos benefícios percebidos por 

cada cidadão.396 

 Os termos em que se contém os referidos benefícios advindos da prestação 

governamental não são definidos. É preciso, para falar em benefício, estabelecer uma base 

de comparação, ou seja, tomar como paradigma um nível de bem-estar desfrutado pelo 

indivíduo num momento pré-tributário e outro pós-tributário. 

 Um momento pré-tributário remonta à inexistência de um governo, 

consequentemente, à ausência de uma ordem jurídica que garanta a eficácia das 

instituições jurídicas e as expectativas legítimas nascidas dos contratos. Parece claro que 

na falta de um governo não haveria quem criasse e protegesse, por exemplo, o direito à 

propriedade, mediante o qual são possíveis trocas interindividuais mutuamente benéficas.  

 Desse modo, o nível de bem-estar pré-tributário para comparação e aferição dos 

benefícios percebidos pelos cidadãos é, em tese, muito baixo, em virtude de estar 

                                                             

395  Cf. L. MURPHY E T. NAGEL, O mito da propriedade, São Paulo, Martins Fontes, 2005, p. 22. 
396  Cf. R. A. MUSGRAVE E P. B. MUSGRAVE, Hacienda Publica teorica y aplicada, 2. ed., Madrid, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1983, p. 337-338. 
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instaurado o estado de natureza de Hobbes definido, apropriadamente, como a “guerra de 

todos contra todos”.397 

  Trata-se de um nível de bem-estar muito reduzido que seria compartilhado por 

todos os indivíduos, uma vez que sem ordem jurídica, as características pessoais, a álea 

hereditária e as oportunidades não seriam determinantes do nível de bem-estar do 

indivíduo, tal como é corrente nas economias de mercado contemporâneas.398 

Considerando para análise a premissa adotada, segundo a qual o nível de bem-estar 

pré-tributário é aquele muito baixo e muito próximo para todos os indivíduos, tal como no 

estado de natureza hobbesiano, uma medida apropriada do nível de bem-estar pós-

tributário é a renda.399 

 Essa opção pela renda pode ser explicada por uma breve pesquisa às origens da 

teoria do benefício. Em E. SELIGMAN
400 há importantes referências históricas sobre os 

primeiros autores que se preocuparam em iniciar a teoria do benefício. HOBBES, por 

exemplo, compreende a teoria da tributação como uma extensão de sua teoria política, em 

que o tributo afigura-se o preço pela paz. Dessa forma, identifica como o principal 

benefício a proteção proporcionada pela existência do Estado. 

 São opiniões dessa natureza e a difusão de tais teorias, desde os primeiros teóricos 

do princípio do benefício, que levam à ideia que a melhor medida do benefício é a renda 

auferida sob a proteção do Estado. Nesse sentido, vão GROTIUS, PUFENDORF, LOCKE e 

fisiocratas como QUESNAY, TURGOT e MIRABEAU. 401 

 De outro lado, há autores que entendem pela inaplicabilidade do princípio do 

benefício, em virtude da impossibilidade em medir a utilidade individual resultante da 

atividade estatal, notadamente em relação aos bens públicos402. 

 De qualquer modo, a validade da opinião acima não anula a possibilidade de ser a 

renda uma medida possível dos benefícios auferidos. Assim, o princípio do benefício, 

considerando a renda uma medida para distribuição justa dos ônus tributários, implicaria a 

necessidade de tributar os cidadãos sempre em proporção de suas rendas, uma vez que 

                                                             

397  Cf. L. MURPHY E T. NAGEL, O mito da propriedade, São Paulo, Martins Fontes, 2005, p. 23. 
398 Ibidem. 
399  Ibidem. 
400  Progressive taxation in theory and practice, 2. ed., American Economic Association, 1908, p. 158. 
401 Ibidem. 
402  Cf. KLAUS TIPKE, Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, Madrid, Marcial Pons, 2002, 
p. 33.  
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quanto maior a renda do indivíduo, mais teria auferido vantagens da existência do 

Estado.403 

Nesse sentido, considerando ser característico do princípio do benefício a tributação 

proporcional como um pagamento pela proteção à propriedade sob a tutela do Estado, é 

que muitos autores, ao longo do século XIX, associaram-no a uma analogia que compara o 

tributo a um prêmio de seguro.404  

E. SELIGMAN
405 expressa com clareza esse ponto de vista, para quem se uma 

companhia seguradora fixa seu prêmio na proporção da propriedade, considerando que 

para o segurado o risco é diretamente proporcional à propriedade, da mesma maneira o 

Estado deve fixar o imposto na proporção da renda e patrimônio que sob sua tutela são 

incorporados pelo contribuinte.  

 

III.2. Do princípio do benefício ao princípio da capacidade contributiva 

 

 Parece evidente que o desenvolvimento do constitucionalismo levaria à rejeição de 

uma teoria que encarasse o tributo como um prêmio de seguro. Isso por que, ainda que 

vencida a questão da aplicabilidade prática da mensuração dos benefícios, o princípio em 

tela não se coaduna com imperativos do paradigma do Estado Social, notadamente no que 

se refere ao financiamento de bens públicos à parcela do povo que dispõe de menor 

capacidade econômica. 

Ao Estado Social ou Democrático de Direito, impõem-se uma série de prestações 

positivas que vão muito além da proteção da propriedade, característica do Estado de 

Direito Liberal.  

                                                             

403  Cf. L. MURPHY E T. NAGEL, O mito da propriedade, São Paulo, Martins Fontes, 2005, p. 23. 
404  Cf. LEONEL C. PESSÔA, O princípio do benefício como critério de justiça tributária: as diferentes 
interpretações, in Anais do XVII Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do Conpedi, 2008, 
Salvador,  p.4871. 
405  Progressive taxation in theory and practice, 2. ed., American Economic Association, 1908, p. 150. 
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M. CARVALHO NETTO
406 discorre com precisão acerca da transição entre esses 

diferentes paradigmas constitucionais. E isso, certamente, reflete-se na concepção dos 

princípios de justiça na distribuição dos ônus fiscais.  

É possível identificar um Estado de Direito Liberal caracterizado por um número 

sempre crescente de proprietários, senão de outros bens, ao menos da própria força de 

trabalho. Verifica-se a predominância dos valores de uma tradição individual e racionalista 

que impõe normas racionalmente elaboradas por seus destinatários e impostas por um 

aparato estatal. Abrindo-se o espaço para a autonomia da vontade privada e igualdade 

perante a Lei (formal). 

Essa é a moldura sócio-econômica que possibilita o surgimento e implantação dos 

Estados de Direito, que deve impor e dar livre curso ao racionalismo individualista dos 

primeiros liberais, criando as condições para o período de maior desenvolvimento da 

propriedade e conformação de um Estado, tanto menor quanto possível, capaz de garantir a 

maior liberdade possível da autonomia da vontade privada, consagrando direitos 

fundamentais de primeira geração representativos de prestações negativas do Estado, ou 

seja, de garantias formais de liberdade.407 

Sendo ao Estado mínimo, exigida apenas a manutenção da ordem de coisas que 

possibilitasse a acumulação capitalista, parece natural que aquele que mais se beneficia 

acumulando capital ou que mais se beneficia por estar assegurado do risco de perdê-lo, dê 

ao Estado uma contribuição proporcional a tais benefícios. 

Quando se modifica o paradigma constitucional com a incorporação dos direitos de 

segunda geração, o referido princípio de justiça na tributação deixa de fazer sentido.  

A liberdade e igualdade meramente formais, ao consolidar uma acumulação 

capitalista e proporcionar a revolução industrial, proporcionam às ideias socialistas um 

terreno para profícua expansão, animando os movimentos sociais a reforçarem a luta pela 

inclusão de direitos sociais no rol daqueles tutelados pelos ordenamentos jurídicos.  

O Estado Social deve prestar-se, a partir disso, a garantir o direito à greve, 

liberdade sindical e partidária, salário mínimo, seguridade e previdência social, saúde e 

educação. Há, ainda, uma redefinição dos direitos de primeira geração que passam a ter um 

                                                             

406  Requisitos Pragmáticos da Interpretação Jurídica sob o Paradigma do Estado Democrático de 
Direito in Revista de Direito Comparado, n° 3, p.473-486, maio 1999. 
407  Idem. 
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sentido material. A liberdade e a igualdade devem armar-se de uma série de direitos sociais 

que possibilitem, no mínimo, um tratamento desigual na medida em que os indivíduos se 

desigualam.408  

Com isso, o tributo deixa de ser visto como um prêmio de seguro ou, mais 

apropriadamente, como preço do benefício desfrutado pela existência de um Estado que 

assegure direitos liberais de primeira geração. 

A incompatibilidade do princípio do benefício com a ideia de solidariedade ínsita 

ao Estado Social, levou à sua gradual substituição pelo princípio da capacidade 

contributiva, calcado em ideais de solidariedade que possibilitem o financiamento amplo 

de bens públicos no Estado Social em função da capacidade de pagamento dos indivíduos. 

A análise comparada do constitucionalismo do pós-guerra endossa a conclusão 

acima. Exemplos notórios são as Constituições de Weimar (1919), Espanha (1945), 

Bulgária (1947), Itália (1947) e Venezuela (1947).  

A troca do princípio do benefício caracterizada por tributação proporcional à renda 

auferida sob a tutela do Estado pelo princípio da capacidade contributiva, na qual se insere 

a proteção do mínimo existencial e a vedação ao confisco, fica bem demonstrada, entre a 

transição do paradigma de Estado de Direito liberal ao Estado Social, no 

constitucionalismo brasileiro,411 como de resto em outros lugares do mundo.  

Apesar da transição entre os referidos princípios no plano das Constituições no 

período pós-guerra, as primeiras construções teóricas são anteriores.  

Remonta a D. RICARDO
412 importante modificação no princípio do benefício que 

levou à teorização do princípio da capacidade contributiva, consistindo na introdução da 

teoria do mínimo vital, de modo que a tributação proporcional não deveria alcançar a 

integralidade dos ingressos privados, mas apenas aqueles em excesso a um mínimo 

definido com finalidade manifesta de manter intacta a fonte de produção de riquezas. 

Apesar do argumento utilitarista, não se deixa de mostrar a preocupação em conformar um 

sistema tributário justo. 

                                                             

408  Cf. M. CARVALHO NETTO, Requisitos Pragmáticos da Interpretação Jurídica sob o Paradigma do 
Estado Democrático de Direito in Revista de Direito Comparado, n° 3, p.473-486, maio 1999. 
411  Somente com a Constituição de 1946, marcadamente inserida no paradigma do Estado Social pela 
expansão dos direitos de segunda geração e redefinição dos direitos de primeira geração, houve a primeira 
previsão constitucional do referido princípio. 
412  Cf. D. RICARDO, Principles of Political Economy and Taxation, 1817 apud E. SELIGMAN, 
Progressive taxation in theory and practice, 2. ed., American Economic Association, 1908, p. 150. 
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 Nada obstante a importante contribuição de D. RICARDO, ADAM SMITH tem sido 

apontado por importantes autores como o primeiro a formular o princípio da capacidade 

contributiva413, mas não é essa a opinião mais adequada. Uma leitura atenta das máximas 

da tributação de ADAM SMITH leva à conclusão que sua doutrina tributária advogava pelo 

princípio do benefício, observando-se a tributação proporcional, o que não necessariamente 

se confunde com o princípio da capacidade de pagamento. A célebre passagem, segundo a 

qual “os súditos de cada Estado devem contribuir o máximo possível para a manutenção 

do governo, em proporção a suas respectivas capacidades, isto é, em proporção ao 

rendimento de que cada um desfruta sobre a proteção do Estado”414 não se refere à 

capacidade contributiva por faltar qualquer referência à intributabilidade do mínimo 

indispensável à reprodução da fonte de tributação. Refere-se, por outro lado, ao princípio 

do benefício, pelo qual a tributação justa deve ser proporcional ao rendimento desfrutado 

sob tutela estatal, como fica claro em sua segunda parte. 

 A evolução histórica entre o princípio do benefício e o princípio da capacidade 

contributiva serve para um importante exercício de reflexão, à medida que possibilita 

demonstrar o atrelamento da proporcionalidade415 a ambos os princípios. 

 Importantes estudos têm posicionado a exigência de uma tributação progressiva 

fora do conteúdo da capacidade contributiva, argumentando, para tanto, que para assegurar 

a igualdade na tributação é suficiente o critério da proporcionalidade.416     

KLAUS TIPKE reconhece a importância da função distributiva de uma tributação 

progressiva não como uma exigência da capacidade contributiva, mas do princípio do 

Estado Social417. Dessa maneira, acaba por fundamentar a conclusão pela qual não há 

qualquer relação entre capacidade contributiva e progressividade.  

                                                             

413  Cf. R. H. COSTA, Princípio da Capacidade Contributiva, 3. ed., São Paulo,  Malheiros, 2003, p. 16; 
R. LOBO TORRES, Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e Princípios 
Constitucionais Tributários, Volume II, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 288; A. BALEEIRO e M. A. M. 
DERZI, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7. ed., Forense, Rio de Janeiro, 1997, p. 688. 
414  Cf. ADAM SMITH, A Riqueza das Nações: Investigação sobre sua natureza e suas causas, São 
Paulo, Abril Cultural, 1983, p. 247. 
415  Aqui, o termo proporcionalidade refere-se à imposição com alíquotas fixas, em contraponto à 
progressividade que não deverá ser entendida como um atributo do princípio da capacidade contributiva, mas 
como pressuposto do Estado Social ou instrumento da função distributiva do Estado.  
416  Cf. F. A. ZILVETI, Progressividade, Justiça Social e Capacidade Contributiva in RDDT n° 76, p. 
30-31. 
417 Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Steuerrecht, 18. ed., Colônia, Otto Schmidt, 2005, p. 69 e 70. 
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A opinião que atrela a progressividade à concretização da capacidade contributiva 

está presente em diversos autores418, já tendo sido objeto de análise e devidamente 

refutada.   

Por ora, cumpre estabelecer a existência de divergências quanto à vinculação entre 

progressividade e capacidade contributiva para definir a essência desse último princípio em 

suas primeiras formulações teóricas, distinguindo-o do princípio do benefício de acepção 

notoriamente liberal inserido no paradigma constitucional do Estado de Direito.  

 Enfim, o que caracteriza e diferencia o princípio da capacidade contributiva não é a 

progressividade das alíquotas, mas a introdução da proteção ao mínimo existencial e o 

conteúdo apto à concretização de outros princípios e direitos fundamentais, tais como a 

proteção da família e ao princípio da igualdade em sentido material. Trata-se de um justo 

critério para nortear a repartição dos ônus fiscais destinados ao financiamento de bens 

públicos e semipúblicos no paradigma do Estado Social e do Estado Democrático de 

Direito (pós-positivista).419 

 

IV.  Princípios constitucionais tributários decorrentes do valor justiça fiscal 

 

 Tanto o princípio do benefício, quanto o princípio do custo são, como visto, 

princípios síntese de uma perspectiva localizada no tempo e no espaço para justificar a 

distribuição dos ônus fiscais entre os diferentes indivíduos. A capacidade contributiva, por 

sua vez, é um desses princípios à medida que harmoniza outros princípios  do 

constitucionalismo contemporâneo em função da justiça na tributação, sendo 

especialmente arraigado na consciência jurídica geral como antídoto seguro contra a 

tributação excessivamente pragmática e fiscalista.420 

 Já se expôs neste trabalho acerca do valor justiça social, conformando princípios 

jurídicos aptos instituírem objetivos à ordem jurídica e condicionando a interpretação 

constitucional de modo a buscar a compatibilidade entre os efeitos decorrentes da 
                                                             

418  Cf. A. BALEEIRO, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7. ed., Forense, Rio de Janeiro, 
1997, p. 751; J. M. CONTI, Princípios Tributários da Capacidade Contributiva e Progressividade, Dialética, 
São Paulo, 1996, p. 98. 
419  Cf. KLAUS TIPKE, Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, Madrid, Marcial Pons, 2002, 
p. 33. 
420 Idem, p. 29.  
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tributação e o alcance das finalidades definidas que, em última análise, sempre remetem ao 

valor justiça social. A justiça fiscal apresenta-se como um objetivo mediato da 

Constituição Econômica, à medida que sua consecução implica, necessariamente, em 

justiça social, por isso a abordagem conjunta da Constituição Econômica e dos princípios 

de justiça fiscal. 

 As referências à Ciência das Finanças para definir bens públicos, semipúblicos e 

privados e expor a necessidade de buscar um princípio de tributação que possibilitasse o 

financiamento eficiente dos dois primeiros tipos de bem se mostrou de fundamental 

importância pelas conclusões alcançadas.  

O recurso à divisão proposta por F. NEUMARK aos princípios ético-sociais da 

tributação não pretende buscar um sistema tributário ideal do ponto de vista da justiça, 

como pensado pelos financistas. Pretende-se, aproveitando a sistematização dos princípios 

ético-sociais formulada, dar um tratamento sistemático e fundamentado em dados da 

realidade aos princípios tributários que representam concreção do valor justiça. 

 O estabelecimento de princípios da tributação deve ser engendrado levando em 

consideração uma determinada finalidade. No particular dos princípios de justiça, ou 

denominados ético-sociais421, a finalidade não é outra senão estabelecer uma distribuição 

justa dos ônus fiscais entre os cidadãos destinados ao financiamento dos bens públicos. 

 A abordagem conjunta da igualdade, generalidade, e capacidade contributiva 

proposta por F. NEUMARK demonstra a necessária subsidiariedade entre esses princípios 

identificados como princípios de justiça fiscal, aos quais será acrescida a universalidade. 

Por isso a presente análise dos princípios decorrentes da justiça fiscal enfoca-os de uma 

maneira análoga à acepção trifásica do princípio da proporcionalidade difundida na 

jurisprudência alemã.423 

                                                             

421  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 81. 
423   A acepção trifásica do princípio da proporcionalidade já encontra menção na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e encontra-se relativamente difundida em nossa doutrina. Sobre o tema, os 
seguintes trabalhos podem ser mencionados de maneira não exaustiva: G. FERREIRA MENDES, O princípio da 
proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: novas leituras in IOB - Repertório de 
Jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo, São Paulo. n° 14. p. 372-361.jul. 2000; H. B. 
ÁVILA, A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade in Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 215, 1999; L. V. AFONSO DA SILVA, O proporcional e o 
razoável, Revista dos Tribunais, n° 798, 2002; H. CUNHA PONTES, O princípio da proporcionalidade e o 
direito tributário, São Paulo, Dialética, 2000; S. T. BARROS, O princípio da proporcionalidade e o controle 
de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais, Brasília Jurídica, Brasília, 1992. 
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Esse modo de abordar os princípios constitucionais tributários decorrentes da 

justiça fiscal parece adequado tendo em vista a relação de subsidiariedade entre igualdade, 

generalidade, universalidade e capacidade contributiva no que se refere à concretização da 

justiça fiscal. Não é possível a um sistema tributário realizar o princípio da capacidade 

contributiva, sem dar curso à efetividade simultânea de igualdade, generalidade e 

universalidade na tributação.427Em decorrência da subsidiariedade mencionada, somente é 

possível verificar a justiça de um dado sistema fiscal, enquanto seus efeitos concorreram 

para a compatibilidade com as finalidades pretendidas por todos os princípios aos quais se 

fará referência adiante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

427  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 84. 
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CAPÍTULO II – A EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

TRIBUTÁRIA 

 

I. Conteúdo do princípio da igualdade tributária 

 

Encontra sede constitucional no princípio da igualdade genérico, bem como no 

princípio da igualdade tributária, contidos, respectivamente, nos arts. 5° e 150, II, da 

Constituição da República de 1988. 

O princípio da igualdade na tributação exige que pessoas que estejam sujeitas a 

um determinado imposto e encontrem-se em condições semelhantes e relevantes a efeitos 

fiscais, devem receber um tratamento fiscal semelhante.429 

Isso quer dizer que o princípio da igualdade, considerando a limitação de seu 

conteúdo que se propõe a partir da abordagem de F. NEUMARK, manifesta-se como 

exigência de tratamento semelhante e, consequentemente, aplicação igual da lei tributária 

às pessoas sujeitas à imposição. 

 

II. Critérios e controles da discriminação em matéria tributária: finalidades fiscais e 

extrafiscais  

 

A aplicação do princípio da igualdade da tributação, além de conter um ideal de 

igualdade, impessoalidade e objetividade430, pressupõe a justificação de desigualdades, 

cuja constitucionalidade depende de um critério de discriminação e de uma finalidade 

relevante constitucionalmente. 

H. ÁVILA evidencia duas classes de justificação para a diferenciação. De um lado, 

a justificação em fins internos aplicável às normas tributárias de finalidade fiscal; de outro, 

a justificação em fins externos aplicáveis às normas tributárias extrafiscais. A diversidade 

                                                             

429  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposicion, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 135. 
430  Cf. H. ÁVILA, Sistema  Constitucional Tributário, 4. ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 348. 
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das finalidades das normas tributárias condiciona a diversidade dos critérios de 

diferenciação. 

Em relação às normas de finalidade fiscal, importa para a diferenciação a 

existência de uma real e efetiva diferença de capacidade contributiva subjetiva em relação 

aos sujeitos afetados pela diferenciação. 

Quanto às finalidades extrafiscais, a aplicação do princípio da igualdade deve ser 

diferenciada. As normas tributárias extrafiscais, por definição, visam a atribuir tratamentos 

tributários diferenciados, visando a induzir ou desestimular determinadas condutas.  

A finalidade extrafiscal sobrepõe-se à fiscal, à medida que a imposição tributária 

passa a ser instrumento para a consecução principal de finalidades extrafiscais. Assim, 

torna-se irrelevante a adequação aos princípios que informam um sistema tributário justo 

do ponto de vista da distribuição de seus ônus. Isso quer dizer que a capacidade 

contributiva não se aplica aos impostos extrafiscais.431  

Essas finalidades devem, portanto, encontrar amparo constitucional. Conforme 

ressaltado por H. ÁVILA
432, a existência de uma finalidade constitucionalmente tutelada 

para a tributação extrafiscal é necessária, porém insuficiente, à medida que deve ser 

determinado quando a finalidade é suficiente para a justificação e os meios de controle. 

A desigualdade em relação às normas tributárias extrafiscais deve, portanto, 

justificar-se em consonância ao princípio da proporcionalidade. Deve ser investigado se a 

medida extrafiscal é adequada, vale dizer, saber se a medida extrafiscal é apta para 

promover a finalidade. Se é necessária, ou seja, se, dentre os meios aptos à mesma 

finalidade, trata-se do meio menos restritivo a direitos fundamentais. Se é proporcional em 

sentido estrito, ou seja, se as vantagens advindas da finalidade extrafiscal justificam-se em 

face da restrição a direito fundamental ocasionada.434 

 G. FERREIRA MENDES, traduzindo julgado do Tribunal Constitucional Alemão, dá a 

medida da regra de adequação consoante uma fórmula difundida. Eis que, “os meios 

utilizados pelo legislador devem ser adequados e necessários à consecução dos fins 

                                                             

431  Cf. K. TIPKE e D. YAMASHITA, Justiça fiscal e o princípio da capacidade contributiva, São Paulo, 
Malheiros, 2002, p. 32. 
432  Sistema Constitucional Tributário, 4. ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 351. 
434  Idem, p. 348. 
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visados. O meio é adequado se, com a sua utilização, o evento pretendido pode ser 

alcançado (...)”.436 

 Há quem entenda haver erro na tradução, condicionando interpretação inadequada 

do princípio, à medida que o correto seria a menção a fomentado, ao invés de alcançado, 

uma vez que o meio deve servir, pelo menos, para fomentar a consecução da finalidade 

pretendida. A diferença está no fato que o objetivo fomentado pode nunca vir a ser 

completamente alcançado.437 

 Trata-se da verificação sobre a compatibilidade entre o meio escolhido e a 

consecução/fomento da finalidade pretendida. É possível conceber uma norma-regra 

formulada da seguinte forma: se o meio for adequado, útil ou apto para a 

consecução/fomento da finalidade pretendida deverá ser permitido. 

 Diferem situações em que a medida será inadequada desde o nascedouro, enquanto 

há outras de inadequação superveniente.438 Com efeito, existem medidas estatais cujos 

resultados devam ocorrer no longo prazo. Nesses casos, deve-se verificar a adequação 

potencial, restando ainda aberta a possibilidade da inconstitucionalidade superveniente se o 

efeito não perpassar da potencialidade à materialidade, não sendo, ao menos, fomentada 

sua consecução. Quanto às desigualdades instituídas pela tributação extrafiscal, essa 

advertência mostra-se relevante, tendo em vista que a justificação do tratamento 

extrafiscal, em regra, deverá ser temporariamente definida. 

 A maior dificuldade ínsita à verificação da incidência da hipótese da regra 

concebida acima diz respeito à prognose, consistente na consideração do intérprete acerca 

dos efeitos futuros que advirão da decisão jurídica.439 

 O juízo de adequação, portanto, tem por objeto o nexo de causalidade entre o meio 

implementado e o fim pretendido com abstenção de consideração de prognoses, por 

natureza, sujeitas a erros. Atesta H. CUNHA PONTES que o Tribunal Constitucional 

                                                             

436  O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: novas leituras 
in IOB - Repertório de Jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo, São Paulo. n° 14. p.372-
361.jul. 2000. 
437  Cf. L. V. AFONSO DA SILVA, O proporcional e o razoável, Revista dos Tribunais, n° 798, 
 2002, p. 36. 
438  Cf. H. C. PONTES, O princípio da proporcionalidade e o direito tributário, São Paulo, Dialética, 
2000, p. 66. 
439  Cf. H. C. PONTES, O princípio da proporcionalidade e o direito tributário, São Paulo, Dialética, 
2000, p. 66. 
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Alemão cobre-se dessa cautela, limitando-se a verificar se há conformidade causal entre 

meio e fim.440 

 Há, ainda, a inadequação absoluta verificável nos atos cristalinamente arbitrários 

que imprescinde da consideração a um caso concreto, e a inadequação relativa a um caso 

individual e concreto.441 

 A regra da adequação não se ocupa de verificar a adequação em termos de grau de 

eficiência. Não se trata de juízo quantitativo, mas qualitativo: ou o meio é adequado, ou 

não é, não sendo válido falar em meio, mais ou menos, adequado à consecução/fomento de 

determinado fim. 442 

 Ora, é mister comparar a medida adotada com outras igualmente adequadas visando 

a identificar aquela que implica menor restrição a um direito conexo e com igual eficácia 

para a consecução do fim pretendido. Trata-se, portanto, de um juízo quantitativo.443 

 A restrição imposta pela medida, em conformidade ao juízo de necessidade, deverá 

ser a menor dentre as igualmente adequadas, implicando, portanto, um menor custo, 

medido em relação à restrição imposta ao direito conexo. Deve ser, ainda, igualmente 

eficaz para a consecução do fim pretendido. 

 Conforme H. C. PONTES, vislumbra-se um único juízo voltado a uma relação meio-

meio. Há de ser verificado quantitativamente o grau de restrição que se impõe à proteção 

do indivíduo. Entende-se que deve haver um duplo juízo no âmbito da necessidade, uma 

vez que os meios a serem comparados quantitativamente quanto ao grau de restrição 

devem passar por um juízo prévio, igualmente quantitativo, mas, no âmbito da 

adequabilidade, segundo o qual devem ser igualmente adequados para o objetivo 

pretendido. Veja-se que é um juízo muito diverso do juízo qualitativo que responde à 

pergunta se o meio adotado é adequado ou não em face da finalidade pretendida. 

                                                             

440 Cf. H. C. PONTES, O princípio da proporcionalidade e o direito tributário, São Paulo, Dialética, 
2000, p. 67 a 68. 
441  Idem, p. 67. 
442  Cf. S. T. BARROS, O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 
restritivas de direitos fundamentais, Brasília Jurídica, Brasília, 1992, p. 74. 
443 Idem (nota 442), p. 77; H. CUNHA PONTES, O principio da proporcionalidade e o direito 
tributário, São Paulo, Dialética, 2000, p. 68; G. FERREIRA MENDES, O princípio da proporcionalidade na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: novas leituras in IOB - Repertório de Jurisprudência: tributário, 
constitucional e administrativo, São Paulo. n° 14. p.372 a 361. jul. 2000. 
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 A regra a formular-se, neste ponto, poderá ser a seguinte: se o meio for necessário 

assim entendido o igualmente adequado e menos restritivo de direitos individuais deverá 

ser permitido. 

 Valendo-se de qualificação diversa quanto às análises quantitativas e qualitativas 

acerca da necessidade supra exposta, S. T. BARROS
444 frisa que a medida restritiva deve ser 

analisada quantitativamente em razão do tempo em que seus efeitos são desencadeados.  

 A fim de prover a regra da necessidade de maior aplicabilidade prática, acrescem-

se considerações outras sobre suas dimensões. Assim como quanto à limitada duração 

temporal, a medida restritiva deve estar limitada no espaço e quanto às pessoas cujos 

interesses são atingidos.445 

 Percebe-se estarem relacionadas as regras expostas. Enquanto a adequação limita-

se ao juízo qualitativo quanto à verificação do nexo de causalidade em relação ao fim, o 

juízo de necessidade identifica o meio menos gravoso dentre os adequados. Há, desse 

modo, uma nítida relação de subsidiariedade. Por isso é que se tributação extrafiscal for 

inadequada, não se passa à análise da necessidade, e somente se for adequada e necessária, 

passa-se à verificação da proporcionalidade em sentido estrito.446 

 Ocorre que, ainda que verificada a adequação e a necessidade da intervenção 

Estatal na esfera de direitos individuais juridicamente tuteladas, não se dê por 

materializada a justiça imanente à atuação estatal no paradigma constitucional do Estado 

Democrático de Direito. Pode restar evidente uma sobrecarga ao direito individual não 

proporcional à justa medida.447 

 Com efeito, a verificação última deve quantificar a carga de intervenção estatal 

sofrida (de um lado pode representar a carga tributária suportada pelo indivíduo, de outro, 

pode significar a renúncia de receita tributária em prejuízo da coletividade), contrapondo-a 

às vantagens individual ou coletivamente auferidas, vale dizer, à consecução da finalidade 

pretendida. 

                                                             

444  O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos 
fundamentais, Brasília Jurídica, Brasília, 1992, pp. 79 a 80; J.J. GOMES CANOTILHO, Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 1998, p. 262. 
445 Ibidem (segunda refer. 
446  Cf. L. V. AFONSO DA SILVA, O proporcional e o razoável, Revista dos Tribunais, n° 798, 2002, 
p. 34. 
447  Op cit (primeira referência da nota 444), p. 80. 
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 Quantificando as dimensões negativas e positivas dos bens jurídicos em jogo, 

deverá haver um saldo líquido positivo. Bem dizer, “a relação entre o meio e o fim por ele 

perseguido revela-se proporcional quando a vantagem proporcionada pelo alcance desse 

fim supera o prejuízo decorrente da limitação concretamente imposta a outros interesses 

concretamente protegidos prima facie”448. 

 O crucial da análise não diz respeito a limitar a carga de intervenção estatal ou, por 

assim, dizer o dano que se aflige ao cidadão. Há que ser considerada a natureza recíproca 

do problema, à medida que restringir a carga de intervenção estatal, limitando o dano 

sofrido por alguns cidadãos individualmente considerados, implica prejuízos ao Estado ou 

à coletividade, conquanto limita suas possibilidades de realizar seus fins ou o bem-estar 

social.449 

 Interessa evitar o dano maior, à medida que a restrição ao direito individual 

somente será proporcional em sentido estrito, enquanto implique maior benefício ao 

Estado, consequentemente, um menor custo social. 

 Conclui-se, portanto, que a observância do princípio da igualdade admite 

diferenciações em função de atos de tributação de finalidade fiscal, observando-se a 

capacidade contributiva como critério discriminador, uma vez que guarda correlação com a 

finalidade da norma. 

 Em relação à extrafiscalidade, não se exige a observância da capacidade de 

pagamento como critério justificador do tratamento diferenciado, mas o princípio da 

proporcionalidade. A tributação extrafiscal será constitucional se mostrar adequada, 

necessária e proporcional à finalidade pretendida que, por definição, deverá encontrar 

respaldo constitucional.  

 Assim, se determinados contribuintes forem dotados de igual capacidade 

contributiva subjetiva, justifica-se o tratamento desigual em função de eventuais 

finalidades extrafiscais. 

 

 

                                                             

448  Cf. H. C. PONTES, O princípio da proporcionalidade e o direito tributário, São Paulo, Dialética, 
2000, p. 70. 
449  Cf. R. H. COASE, The problem of social cost in The Journal of Law and Economics, v. III, 1960, 
pp. 1 a 44. 
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III. Execução isonômica das leis tributárias e princípio da igualdade tributária 

 

 A igualdade tributária é princípio presente em qualquer Constituição moderna. Os 

critérios de discriminação poderão ser a capacidade contributiva ou critério que guarde 

correlação lógica com a finalidade pretendida.450 

 Assim como o legislador, na qualidade de formulador da política tributária, deve 

adotar tais critérios para distinção entre contribuintes, devem as autoridades fiscais aplicar 

com igualdade a legislação tributária. 451 

 A execução isonômica da legislação tributária tem por objetivo assegurar o 

tratamento igual preconizado pelo princípio da igualdade. Tem por consequência 

necessária a diminuição da distância entre a carga tributária legalmente prevista e aquela 

efetivamente suportada.452 

  A eficiência na execução isonômica da legislação tributária obtém-se pela 

orientação das auditorias fiscais em função das necessidades de controle e não em função 

do porte dos contribuintes fiscalizados. Impõe-se, desse modo, a solução de falhas na 

cobrança tributária. 453 

 Os efeitos da execução isonômica da lei tributária são evidentes, espraiando-se 

sobre a disposição dos contribuintes ao cumprimento espontâneo da legislação, mitigando 

as distorções da tributação sobre a situação concorrencial, à medida que impede vantagens 

competitivas ilícitas e possibilitando uma ampla e geral redução na carga tributária 

individual, desde que mantidas constantes as necessidades financeiras do Estado.  

 Tais efeitos da execução isonômica da legislação tributária consubstanciam as 

exigências de tratamento tributário diferenciado apenas em função da capacidade 

contributiva, quanto aos tributos de finalidade fiscal, evitando que as possibilidades de 

evasão fiscal de que dispõe o contribuinte transformem-se em motor da violação ao 

princípio da igualdade tributária. 

                                                             

450  Cf. KLAUS TIPKE, A necessidade de igualdade da execução das leis tributárias in Direito Tributário, 
São Paulo, Quartier Latin, 2003, v. I, p. 362. 
451 Idem, p. 363. 
452  Idem, p. 364. 
453  Idem, p. 367 a 370. 
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 A supremacia da igualdade tributária frente à praticabilidade encontra caminhos 

que podem ser sintetizados nas regras a serem formuladas a seguir, segundo as quais o 

sistema tributário deve qualificar-se pela maior eficiência da administração na detecção e 

punição do ilícito fiscal, buscar a universalidade dos métodos de garantia da arrecadação e 

adotar presunções relativas. 

 

III.1. Meios para a execução isonômica da legislação tributária 

 

 Uma parte das infrações ao princípio da igualdade decorre do modo como a 

administração fazendária detecta e pune a evasão fiscal. F. NEUMARK
455 já se ocupou do 

problema, denunciando as limitações da tecnologia fiscal que impossibilitavam a aplicação 

do mesmo rigor nas inspeções fiscais entre contribuintes de portes diversos. 

 Somente a criação de posteriores mecanismos eficientes de seleção das amostras 

para as inspeções fiscais levou a um tratamento mais igualitário entre contribuintes de 

diferentes portes.  

 Quando as administrações tributárias não dispunham de avançados meios 

tecnológicos para a seleção indiciária de amostras de contribuintes para a realização de 

inspeções fiscais, a tendência era a concentração de esforços nas fiscalizações de 

contribuintes, pessoas jurídicas ou naturais, de maior porte econômico.  

 A violação ao princípio da igualdade tributária era flagrante, à medida que para o 

tratamento desigual consistente em incluir o contribuinte em um roteiro de inspeção fiscal 

não é relevante o porte econômico, mas a existência de indícios de evasão fiscal. Ora, é 

muito mais importante à aplicação isonômica da lei selecionar amostras de contribuintes 

em função da possibilidade de arrecadação. É esse o fator que influenciará na 

produtividade das ações fiscais. Assim, o porte passa a ser critério secundário à definição 

das prioridades de fiscalização. 

 A tecnologia fiscal possibilita às administrações fazendárias valerem-se de 

eficientes mecanismos de detecção de indícios de ilícitos, os quais lhes fornecem os dados 

                                                             

455  Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, p. 115. 
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para seleção da amostra de contribuinte a ser submetida aos roteiros de inspeção fiscal com 

igual rigor, sejam grandes ou pequenos.  

 No Brasil, em relação à tributação sobre a renda e tributos cujos fatos geradores 

dependem da existência de faturamento ou receita bruta, por muito tempo a CPMF, 

sobretudo, serviu ao Fisco como instrumento de verificação da renda declarada 

unilateralmente. Hoje, mesmo após a perda desse instrumento poderoso de fiscalização 

tributária, os Bancos estão obrigados a declarar ao Fisco Federal, em formas e prazos 

estabelecidos, as movimentações financeiras dos contribuintes456.  

 Essas novas tecnologias incrementam os riscos da evasão, instaurando um 

ambiente fático de tratamento igualitário entre os contribuintes e possibilitando a aplicação 

de uma política tributária mais justa, mediante o estabelecimento de obrigações acessórias 

que sirvam para tornar a detecção do ilícito muito mais eficaz e rápida. M. BOUVIER
457 

chega a entender que a aceitação e legitimidade do tributo não depende, exclusivamente, 

da autorização legal, mas da eficácia administrativa na detecção e punição dos ilícitos 

tributários. 

 Atualmente, os esforços dos governos têm se voltado à implantação da nota fiscal 

e escrituração fiscal eletrônicas e à integração entre as diferentes administrações fiscais, 

visando, principalmente, à eficiência fiscal quanto à detecção e punição do ilícito 

tributário.459 

 Com tais instrumentos, as administrações federal e estaduais deixam de fiscalizar 

por porte dos contribuintes, afastando a assunção de riscos de auditorias de alto custo sem 

retorno em “grandes contribuintes”.  

 Passam, por outro lado, a direcionar as auditorias para os contribuintes que 

demonstrem indícios de sonegação, resultando em ganhos excepcionais de eficiência na 

atividade fazendária e evitando a propagação da evasão entre milhares de contribuintes. 

 

                                                             

456  Tratam-se das Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil n°. 802/2007 e 811/2008, 
editadas com fulcro no Decreto n°. 4.489/2002, que por sua vez encontra fundamento em vários artigos da 
Lei Complementar n°. 105/2001 .  
457  Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, 7. ed., Paris, L.G.D. J., 2005, p. 143. 
 
459  MINISTÉRIO DA FAZENDA, Cartilha Reforma Tributária, Disponível em 
http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/Cartilha-Reforma-Tributaria.pdf, 2008. 
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 Observa-se, dessa forma, um aumento substancial do risco de detecção do ilícito 

fiscal, à medida que se seleciona a amostra de contribuintes para inspeção fiscal em razão 

diretamente proporcional à existência de indícios de ilícitos tributários. 

 Essa mudança de paradigma em relação à eficiência da administração tributária na 

condução das inspeções fiscais tem efeitos preventivos. De fato, as possibilidades à fraude 

fiscal são muito distintas entre os diversos contribuintes com as mais variadas origens de 

rendimento e, portanto, submetidos a técnicas de arrecadação diferentes. Desse modo, um 

incremento em eficiência das administrações fiscais que aumente os riscos do ilícito serve 

para materializar a igualdade entre os contribuintes.460 

 A melhora na qualidade da administração fiscal, desse modo, contribui 

decisivamente para o aperfeiçoamento da tributação, garantindo uma melhora geral na 

estrutura do sistema tributário sob o ponto de vista da justiça.461 

 Isso serve para encerrar um círculo vicioso gerador de injustiça fiscal e social, à 

medida que a existência de evasão leva a uma imputação desses custos à parcela da 

população que não opta pela inadimplência fiscal, mediante um aumento de alíquotas. Esse 

aumento, entretanto, pode modificar a relação custo benefício pela evasão, ocasionando um 

aumento no contingente de pessoas dispostas à evasão fiscal (Curva de Laffer).  

 Além da análise referente à eficiência na escolha dos métodos de seleção de 

amostras de contribuintes e o consequente agravamento dos riscos do ilícito tributário, a 

aplicação isonômica da legislação tributária pode encontrar outras formas de expressão. 

 É recorrente às administrações fazendárias o recurso ao procedimento de retenção 

na fonte como meio de dar mais eficiência à arrecadação tributária ou torná-la praticável. 

Para as finalidades dessa parte do presente trabalho, a substituição tributária deverá ser 

compreendida como uma modalidade de retenção na fonte. Com efeito, R. QUIROGA 

MOSQUERA identifica o sistema de fonte no IR, ICMS, ISS, COFINS, PIS e INSS. A 

retenção na fonte apresenta como vantagem a possibilidade da administração tributária 

concentrar seus esforços de fiscalização em um universo menor de pessoas.463 

                                                             

460  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 127. 
461  Cf. F. GIAMBIAGI e A. P. ALÉM, Finanças Públicas – Teoria e Prática no Brasil, 3. ed., São Paulo, 
Campus, p. 262 a 263. 
463 Cf. R. QUIROGA MOSQUERA, Tributação e Política Fiscal in Segurança Jurídica na Tributação e 
Estado de Direito, São Paulo, Noeses, 2005, p. 570. 
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 A praticidade fiscal, a despeito do favorável prognóstico quanto aos efeitos 

arrecadatórios, deve ser vista com a necessária cautela se não forem eficientes os 

instrumentos de detecção e punição dos ilícitos tributários, impondo ao sistema efeitos 

colaterais indesejados aos objetivos inerentes ao valor justiça. 

 A retenção na fonte, quando o sistema tributário não abriga mecanismos eficazes 

de detecção do ilícito tributário, leva à regressividade do sistema, à medida que aqueles 

que não estão submetidos a essa técnica de arrecadação têm maiores possibilidades de 

evadirem-se de suas obrigações fiscais e tendem a fazê-lo.465  

 Em decorrência disso, os governos tenderão a concentrar seus esforços tributários 

naqueles tributos mais produtivos do ponto de vista da arrecadação, o que, em geral, não 

torna o sistema tributário mais justo.  

 Essa tendência à regressividade surge, à medida que se concentram esforços em 

tributar a renda do trabalho assalariado sempre de modo mais gravoso. Não é incomum, 

por exemplo, expediente segundo o qual se evita a correção monetária da tabela de 

incidência do imposto sobre a renda, alcançando um número cada vez maior de 

contribuintes em razão dos efeitos da inflação no valor dos salários, a despeito de uma real 

e concreta capacidade contributiva. 

 Apesar da tendência na literatura especializada de creditar às retenções na fonte a 

causa de importantes injustiças fiscais contra classe assalariada466 que, por não dispor de 

meios para escapar à obrigação tributária, acaba arcando com os ônus das perdas de 

arrecadação advindos da sonegação, há um movimento de universalidade dos métodos de 

garantia da arrecadação, instituindo a obrigação de reter na fonte a um número cada vez 

maior de tributos e abrangendo um número sempre maior de contribuintes. 

 Além desses mecanismos aptos a assegurar a aplicação isonômica da legislação 

tributária, podem ser elencadas as presunções e sistemas de obtenção estimada de bases de 

cálculo das exações tributárias.  

 Quanto à fixação de valores e pautas presumidas, a presunção legislativa não pode 

se afastar da normalidade média, isso porque sempre haverá um tratamento desigual em 

                                                             

465  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 117. 
466  Cf. M. R. PALMEIRA, Direito Tributário versus Mercado: o liberalismo na reforma do estado 
brasileiro nos anos 90, Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p. 123-124 e 153-154. 
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relação às situações cujo fato gerador realize-se em montante inferior ou superior àquele 

fixado na legislação por presunção470. 

 Apesar de cingirem-se à normalidade média, as presunções devem guardar a 

relatividade, como um requisito para execução isonômica da legislação tributária, sem os 

riscos de lesão ao princípio da igualdade no caso concreto. 

 Deduz-se, portanto, ser necessário à concreção do princípio da igualdade tributária 

observância da regra, segundo a qual deve a administração tributária buscar a maior 

eficiência em relação à detecção e punição do ilícito pela escolha de métodos racionais e 

eficazes de seleção de amostras de contribuintes para fiscalização, conquanto essa medida 

apresenta-se como principal inibidor do comportamento evasivo, possibilitando o 

aperfeiçoamento do sistema tributário. 

 A execução isonômica da legislação tributária impõe, desde que mantida a 

eficiência na detecção e punição do ilícito, a existência de sistemas de fonte e presunções 

relativas, definidas pela normalidade média. 

 Asseguram-se, portanto, meios para a implementação do objetivo de execução 

isonômico da legislação tributária e, portanto, a eficácia positiva do princípio da igualdade 

tributária. 

 O referido princípio confere direito subjetivo de oposição judicial às medidas 

legislativas ou administrativas, cujos efeitos embaracem a necessária execução isonômica 

da legislação tributária. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

470  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 233 e 234. 
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CAPÍTULO III – A EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA GENERALIDADE 

TRIBUTÁRIA 

 

I. Conteúdo do princípio da generalidade tributária 

 

 O princípio da generalidade da tributação exige que qualquer pessoa esteja 

submetida aos gravames fiscais, desde que dotada de capacidade contributiva, exigindo-se 

a inexistência de exceções à sujeição passiva tributária. Encontra sua sede constitucional, 

também, nos arts. 5° e 150, II, da Constituição da República de 1988. 

 Na doutrina brasileira, R. LOBO TORRES
471 denominou-o “princípio da proibição de 

privilégios odiosos”, definindo como privilégio odioso a irrazoável permissão estatal para 

que um contribuinte ou um grupo deixe de submeter-se à tributação genericamente 

incidente sobre os demais concidadãos. Ressalta, ainda, que um privilégio odioso 

representa ofensa ao direito fundamental à propriedade privada, à medida que representará 

um aumento na parcela de tributo a ser cobrada daqueles não alcançados pelo privilégio, 

uma vez que as necessidades fiscais do Estado permanecem constantes. 

 Assim, é necessário que inexista qualquer discriminação entre pessoas por critérios 

extraeconômicos, tais como nacionalidade, estado civil, classe social e religião, e que 

qualquer exoneração fiscal esteja estritamente autorizada por razões de política econômica, 

social, cultural, sanitária ou por imperativos técnicos tributários472 que se justifiquem em 

função do princípio da proporcionalidade. Assim, todo cidadão deverá ser chamado a 

concorrer para a obtenção de recursos que façam frente aos financiamentos do 

fornecimento de bens públicos e semipúblicos473. 

                                                             

471  Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e Princípios Constitucionais 
Tributários, Volume II, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 307. 
472  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 89. 
473  Cf. F. SAINZ DE BUJANDA, Lecciones de derecho financiero, 10. ed., Madrid, Publicaciones de La 
Facultad de Derecho de La Universidad Complutense, 1993, p. 104 apud J. O. CASAS, El principio de 
generalidad em materia tributaria in Princípios de Direito Financeiro e Tributário – Estudos em homenagem 
ao Professor Ricardo Lobo Torres, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 275-276.   



190 

 

 As frequentes violações à generalidade tributária levaram a doutrina alemã a cunhar 

a expressiva menção ao “imposto de tolos”474, evidenciando a necessidade de observância 

da generalidade nos sistemas tributários que busquem conformação aos objetivos de justiça 

fiscal, razão pela qual se cuidará de expor dois problemas fundamentais relativos à 

generalidade.  

O primeiro deles referir-se-á à influência do corporativismo na configuração da 

política tributária e o segundo dirá respeito ao efeito peso morto da tributação e a 

consequente redução da base tributária. 

 

II. Vedação às exonerações corporativas e princípio da generalidade tributária 

  

 A necessidade de atribuir sujeição passiva ampla e irrestrita, vedando-se 

privilégios, é exigência do princípio da generalidade. Para justificar-se a exoneração de 

algum indivíduo ou grupo, deve fundamentar-se numa finalidade constitucionalmente 

tutelada e apresentar-se proporcional. 

 Impõe-se analisar a influência do corporativismo na formação de vontade estatal, 

condicionando o surgimento de exonerações tributárias contrárias ao princípio da 

generalidade, vez que mais motivadas por pressões corporativistas, que por razões de 

políticas públicas constitucionalmente legítimas. Esse problema que F. NEUMARK
475 

chamou de influência dos “pressoure groups” na configuração da política fiscal, foi 

tratado por M. BOUVIER
476 como “corporativismo”.  

As desonerações tributárias, por sua vez, em virtude de sua sede 

infraconstitucional devem encontrar justificação em valores constitucionalmente tutelados, 

o que não ocorre necessariamente.  

                                                             

474  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 79-80. 
475  Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, p. 87. 
476  Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, 7. ed., Paris, L.G.D. J., 2005, p. 143. 
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E isso é importante reconhecer como fato, à medida que as isenções e incentivos 

fiscais desvinculados de valores constitucionalmente tutelados consubstanciam, via de 

regra, fruto do corporativismo.481 

A construção dos sistemas tributários nos moldes das economias de mercado leva 

ao pagamento do tributo como remuneração por um serviço calculado em função do 

benefício, negando concepções de solidariedade ínsita ao critério de repartição dos ônus 

tributários entre os indivíduos. 

O poder fiscal seria cada vez menos um atributo do poder Estatal. Diversos 

segmentos sociais reivindicam a tributação de determinadas rendas, supressão de impostos, 

concessões de privilégios e isenções, ocasionando, além de outros inconvenientes, o 

esvaziamento do conteúdo material do princípio da generalidade tributária.482  

Isso se expressa pela diversificação da arrecadação e inúmeras diferenças de 

estatutos, restando incontestável que Poder Legislativo e Executivo são sensíveis à 

perturbação corporativa.483  

A inconstitucionalidade dos privilégios odiosos no que se refere a formas de 

tributação com finalidades fiscais é mais facilmente identificável. Tais medidas, por 

estabelecerem exonerações tributárias, necessitariam, então, encontrar como critério 

discriminador a capacidade contributiva. Por esse princípio, a desigualdade estabelecida 

em favor de um contribuinte ou um grupo determinado de contribuintes deveria justificar-

se pela diferente capacidade econômica desse contribuinte ou grupo de contribuintes em 

relação aos demais. A situação desigual é que justificaria o tratamento desigual na medida 

em que realizasse a igualdade fática. 

 Quanto a isso, a doutrina tributária é acorde, entretanto, o problema das 

exonerações corporativas não se atém em considerações à capacidade contributiva.  

A experiência demonstra que muitos tratamentos desiguais são justificados por 

princípios outros, já que não são critérios econômicos que levam à aparente infração do 
                                                             

481  Cf. M. A. M. DERZI, Pós-modernismo e tributos: complexidade, descrença e corporativismo, in 
RDDT n° 100. 
482  Cf. M. A. M. DERZI, Pós-modernismo e tributos: complexidade, descrença e corporativismo, in 
RDDT n° 100; M. BOUVIER, As transformações contemporâneas do tributo: em direção a uma outra cultura 
tributária? As exonerações tributárias e a concorrência fiscal no âmbito interno e internacional in Revista 
Internacional de Direito Tributário, n° 2, 2004, p. 7-8. 
483 Cf. M. A. M. DERZI, Quebras da Livre Concorrência no ICMS,no IPI e PIS-COFINS: 
Corporativismo, Informalidade, Ampla Cumulatividade Residual e Substituição Tributária  in Revista 
Internacional de Direito Tributário, v. 3, 2005, p. 106-107. 
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princípio da generalidade, no que diz respeito à extrafiscalidade, mas a própria finalidade 

da norma indutora em questão. Assim, tratamentos em desacordo à generalidade da 

tributação, que aparentemente se justifiquem por razões de política econômica, social, 

cultural, sanitária ou por imperativos técnicos tributários, conforme ressalta K. TIPKE
485, 

são, cada vez mais, frequentes. 

A atribuição de finalidades artificiais como forma de justificação de exonerações 

corporativas é fenômeno facilmente observável. As finalidades da tributação extrafiscal 

não são dificilmente inventadas ou manipuladas pelo legislador. Mediante recursos 

retóricos, o corporativismo prevalece, justificando violações à generalidade da tributação 

sob o manto de uma duvidosa extrafiscalidade.486 

Enquanto as isenções e exonerações forem legítimas, do ponto de vista de sua 

justificação em face dos valores constitucionais, não decorrendo, portanto, das pressões 

corporativas e estiverem à disposição de todos, que podem pleiteá-las e por elas concorrer 

em situação de igualdade, não é possível incluí-las na categoria das infrações ao princípio 

da generalidade na tributação. 

Apesar dessa aberta possibilidade à utilização responsável da extrafiscalidade e da 

existência de apenas aparentes infrações ao princípio da generalidade na tributação, há uma 

corrente de pensamento, cujo representante mais notável é K. TIPKE
487, segundo a qual a 

justiça realiza-se mais facilmente com a eliminação de todos os benefícios fiscais e 

utilização da arrecadação resultante em favor da diminuição do ônus tributário a cargo de 

cada um dos contribuintes.  

Os objetivos extrafiscais, notadamente aqueles de política econômica, têm em 

relação aos seus meios opiniões muito discrepantes, de modo que a influência definitiva 

em relação à adoção de uma ou outra medida tributária extrafiscal depende muito mais do 

poder político dos grupos de pressão que de consistentes argumentos, indicando sua 

adoção em relação a outros meios para atingir a mesma finalidade. 

Um problema recorrente em relação aos benefícios fiscais é a dificuldade em 

realizar uma prognose adequada acerca do êxito dos objetivos pretendidos em sua 

instituição. Muito frequentemente o Estado investe recursos públicos em empreendimentos 

                                                             

485  Cf. K. TIPKE e D. YAMASHITA, Justiça fiscal e o princípio da capacidade contributiva, São Paulo, 
Malheiros, 2002, p. 21. 
486            Idem. 
487  Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 74 – 78. 
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ruinosos.488 Outras vezes, simplesmente deles renuncia em favor de ganhos de mercado a 

pessoas com elevadíssima capacidade contributiva. Veja-se, por exemplo, a legislação 

brasileira de apoio e incentivo à cultura, segundo a qual grandes corporações podem fazer 

vultosos investimentos em marketing, portanto em proveito próprio, com dedução integral 

no Imposto de Renda devido, até certos limites. Com efeito, em virtude dos limites 

impostos apenas grandes sociedades, pagadoras de grandes quantias a título de imposto de 

renda, podem fazer “patrocínios” relevantes e que sejam interessantes aos idealizadores da 

maioria dos projetos culturais. Essa distorção ao princípio da generalidade é ressaltada por 

K. TIPKE
489, quando afirma que somente pode desfrutar de certas isenções fiscais pessoas 

que dispõem de grandes somas de capital. 

Admitindo, porém, que seja válida a utilização das exonerações fiscais, se 

decorrerem das pressões corporativas, sua inconstitucionalidade manifesta-se, a exemplo 

dos conchavos travados entre um importante atacadista mineiro e o governo do Distrito 

Federal e rechaçado no Supremo Tribunal Federal.490  

Por alguns incentivos fiscais deixarem larga margem de discricionariedade aos 

chefes do Poder Executivo no que diz respeito à sua concessão, não raras vezes, a 

discricionariedade converte-se em arbitrariedade e a lei em “carta branca” para 

favorecimentos inconstitucionais.  

A atribuição da competência tributária relativa ao ICMS à União Federal poderia 

implicar grandes avanços na tutela do princípio da generalidade da tributação. Isso porque, 

a crescente disposição dos Estados em aumentar sua arrecadação tributária às custas do 

oferecimento de exonerações fiscais aliada à natural suscetibilidade dos governos locais à 

força dos grupos de pressão localmente organizados facilitam a reprodução do ambiente 

propício à proliferação dessas exonerações.  

                                                             

488  Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 74 a 76. 
489 Idem, p. 74. 
490  Vide, por exemplo, caso do atacadista mineiro Martins, noticiado pelo site do Supremo Tribunal 
Federal, em 19 de Abril de 2006, “Anulado termo de acordo que previa alíquotas diferenciadas para o 
recolhimento do ICMS em operações interestaduais - Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal julgou procedente a Ação Cível Originária (ACO) 541 ajuizada pelos Estados da Bahia e de São 
Paulo contra o Distrito Federal e a empresa Martins Comércio e Distribuição S/A. A ação pretendia a 
anulação do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) nº 1/98-DF celebrado entre o DF e a empresa (...) 
Conforme o parecer da Procuradoria Geral da República, ‘observa-se, pois, que o regime especial concedido 
à empresa permite que ela, através de seu estabelecimento paulista, adquira a mercadoria de seus 
fornecedores, registre a remessa da mesma para seu estabelecimento localizado no DF e, logo após, 
determine sua entrega física diretamente ao seu estabelecimento situado em Uberlândia (MG), sob a 
alíquota privilegiada de 7%’”. 
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É importante considerar a existência de círculo vicioso, à medida que as ilegítimas 

reduções da base tributária são compensadas por uma tributação em desconformidade aos 

demais princípios decorrentes da justiça fiscal, resultando em oneração indevida do 

patrimônio dos restantes contribuintes. 

A infração ao princípio da generalidade é elencada como causa de redução da base 

tributária, cuja consequência é a excessiva e regressiva tributação sobre gêneros 

alimentícios de primeira necessidade, combustíveis, energia elétrica e comunicação491, 

bens mais representativos na movimentação econômica da maioria dos países, cuja 

elasticidade da demanda é muito pequena, vale dizer, bens essenciais e largamente 

consumidos por todas as camadas da sociedade de substituição impossível ou muito difícil, 

o que torna mais produtiva a arrecadação.492 

 Tais exonerações tendem a se perpetuar no tempo, notadamente quando são 

concedidas sem prazo determinado. A inércia legislativa que tende a ocorrer leva à perda 

de eficácia desses estímulos, que deixam de atender a determinadas finalidades radicadas 

em sua instituição, para serem privilégios sem base de justificação, portanto injustos.493 

 A eficácia positiva do princípio da generalidade tributária impõe a vedação a 

exonerações tributárias influenciadas por pressões corporativas, de modo que toda decisão 

relativa à exoneração tributária deve fundamentar-se em existência de reais diferenciações 

referentes à capacidade contributiva subjetiva dos contribuintes ou, de outro lado, na 

existência de finalidades constitucionalmente tuteladas e proporcionais aos efeitos 

advindos à coletividade pela renúncia de receita fiscal. 

 Confere direito subjetivo aos prejudicados de oposição judicial a tais exonerações 

ilegitimamente deferidas, visando a reestabelecer a ordem rompida e assegurar os efeitos 

econômicos sobre a concorrência, bem como a diminuição da carga tributária observada 

quando aumenta o universo de contribuintes. 

 

                                                             

491  No mesmo sentido, há a opinião do Dep. Luiz Roberto Ponte no relatório da CPI da Sonegação 
Fiscal, segundo o qual “há seis utilidades (...) que respondem por 26% do PIB: energia, combustíveis, 
comunicações, veículos, cigarros e bebidas”. 
492  Cf. M. A. M. DERZI, Pós-modernismo e tributos: complexidade, descrença e corporativismo, in 
RDDT n° 100.  
493  Cf. A. BALEEIRO E M. A. M. DERZI, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7. ed., 
Forense, Rio de Janeiro, 1997, p. 415. 
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III. Efeito peso morto da tributação, expansão do universo de contribuintes e 

princípio da generalidade tributária 

  

 Se a generalidade na tributação impõe que todos estejam submetidos aos tributos, 

não é bastante a eliminação de privilégios odiosos. Faz-se necessário reconhecer a 

existência da economia submersa e o contingente de cidadãos que, a despeito de serem 

dotados de capacidade contributiva, não são alcançados pela tributação, em evidente 

violação ao princípio da generalidade.  

 Um sistema tributário que apresente alíquotas médias relativamente altas tende a 

incentivar os indivíduos a realizarem os fatos jurídicos tributários na informalidade ou não 

realizá-los, à medida que tenham meios para fazê-lo494. 

 O aumento dos preços em função da carga tributária ou a diminuição do resultado 

líquido disponível tem a tendência de desestimular a formalidade das transações 

econômicas, retirando-as do alcance da tributação.495 

 Por isso não se pode afirmar que a arrecadação cresce em proporção linear ao 

aumento das alíquotas, mas até um ponto ótimo, a partir do qual tende a decrescer o 

produto arrecadado à medida que aumentam as alíquotas incidentes.496 

 Trata-se do efeito peso morto, segundo o qual a atividade fiscal influencia a 

viabilidade de determinada atividade econômica regular, eliminando-a ou remetendo-a 

para a informalidade.497 

 A intensidade do referido peso morto é influenciada diretamente pelas opções reais 

das quais dispõem os contribuintes em relação à formalidade. Quanto à generalidade dos 

tributos, o efeito peso morto será tanto maior, quanto maiores forem as alíquotas e menores 

as possibilidades de detecção e punição do ilícito tributário. Considerando a tributação 

sobre a renda, como exemplo, pode-se verificar que, para um certo grau de risco de 

detecção e punição do ilícito, o crescimento das alíquotas eleva a disposição à obtenção de 

remunerações informais ou à evasão fiscal. Em relação à tributação sobre o consumo, 

quanto maior a elasticidade da demanda, mais intenso será o peso morto e, em sentido 
                                                             

494  Cf. H. GOUVEIA, Limites à atividade tributária e o desenvolvimento nacional: dignidade da pessoa 
humana e capacidade contributiva, Fabris, Porto Alegre, 2008, p. 160. 
495 Idem, p. 161. 
496 Ibidem. 
497 Ibidem. 
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contrário, quanto menor a elasticidade da demanda será tanto menor o efeito peso morto, 

sendo sempre mais alto o ponto ótimo da arrecadação tributária. 

 Isso tem por principal efeito na conformação da política tributária a criação de uma 

tendência à concentração da tributação sobre consumo em bens essenciais, cuja 

elasticidade na demanda é, via de regra, muito reduzida. Pode-se, ainda, concentrar a 

tributação sobre a renda, preferindo o sistema de retenção na fonte.498 

 Nos sistemas tributários premidos por necessidades arrecadatórias sempre 

crescentes, os bens essenciais tendem a suportar uma arrecadação fiscal por alíquotas mais 

elevadas que os demais; o que não parece preservar a intributabilidade do mínimo vital e a 

seletividade segundo a essencialidade. A existência do efeito peso morto introduz no 

sistema tributário prejuízos à capacidade de redistribuir renda, impondo retrocessos aos 

objetivos da Constituição Econômica. 

 Com efeito, os formuladores da política tributária são incentivados ao constante 

teste dos aumentos graduais nas alíquotas até o ponto de inflexão, a partir do qual a 

arrecadação passa a decrescer em razão das transações econômicas que ingressam na 

informalidade ou deixam de ocorrer.  

 Essa situação é representada graficamente na literatura de finanças públicas pela 

“Curva de Laffer”, que parte de dois pressupostos, segundo os quais numa alíquota 

tributária nula, a receita tributária seria zero e com uma alíquota máxima, a receita 

tributária também seria zero. A teoria em apreço adota a premissa, segundo a qual inexiste 

o sujeito irracional que realizaria transação econômica objeto de tributação, sem que isso 

lhe ocasionasse qualquer vantagem pessoal. 

 Os avanços do estudo do efeito peso morto em relação à expansão da base tributária 

e conformação de status de plena consonância ao princípio da generalidade tributária são 

obstados pelas dificuldades metodológicas para a elaboração de modelos econômicos que 

possibilitem a mensuração da evasão fiscal e das proporções da economia informal, bem 

como da escassez de estudos empíricos sobre o comportamento real dos contribuintes em 

relação ao cumprimento de suas obrigações tributárias.499 

                                                             

498  Cf. F. NUSDEO, Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico, 5. ed., RT, São Paulo, 
2008, p. 237. 
499  Cf. M. L. SIQUEIRA e F. S. RAMOS, A economia da sonegação: teorias e evidências empíricas in 
Revista de Economia contemporânea, Rio de Janeiro, v. 9, n° 3, 2005, p. 575. 
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 A despeito dessa necessária ressalva, existem dados empíricos que intentam 

mensurar as proporções do mercado informal. A. FRANCO MOTORO FILHO
500 – professor de 

Finanças Públicas e presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – estima, 

mediante informações colhidas dos setores de combustíveis, fumo, medicamentos, bebidas 

e tecnologias, que a evasão chega a 30% das transações realizadas. Em relação ao setor 

varejista no Estado de São Paulo, verificou-se que esse índice é ainda maior, 

correspondendo a 60% das vendas ocorridas. Ressalta, ainda, a ocorrência da sonegação 

em cadeia ocasionada pela sonegação no varejo, uma vez que o varejista sonegador nega-

se a comprar de distribuidores e industriais que somente lhe vendem com nota fiscal. 

 Além desses indicativos, existe o índice da Economia Subterrânea, feito pelo 

Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) a pedido do 

Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (Etco), que apresenta série histórica desde 2003. 

O referido índice tem apresentado constantes altas. Entre dezembro de 2007 e junho de 

2008, observou-se uma alta de 4,7% cuja carga tributária influenciou 29,4% do referido 

crescimento da economia subterrânea.501 

 Índices de sonegação tão altos indicam que, muito provavelmente, já se está além 

do tal ponto de inflexão, sendo observado na economia brasileira o efeito peso morto da 

tributação. Segundo A. FRANCO MONTORO FILHO
502, a eliminação da sonegação poderia 

resultar numa diminuição média de 20% da carga tributária individual, de modo que um 

número muito grande de indivíduos passaria a contribuir, elevando, sobremaneira, a 

arrecadação tributária total. O método empírico de obtenção do dado numérico em relação 

à diminuição da carga tributária pela elevação do número de contribuintes pode não ser 

suficientemente seguro a ponto de levar a conclusões definitivas. Não se pode negar, 

todavia, que é uma realidade a influência da carga tributária sobre os índices de sonegação 

fiscal/informalidade. 

 A eficácia positiva do princípio da generalidade, impondo a necessidade de sujeitar 

ao tributo todos dotados de capacidade contributiva, não pode desconsiderar o efeito peso 

morto da tributação, enquanto um dado da realidade. A consideração a tais efeitos implica 

obrigação aos formuladores da política tributária de procurar um nível de alíquotas 

                                                             

500  ESTADO DE SÃO PAULO, Sonegação de impostos equivale a 30% do PIB, 8 de setembro de 2007, 
disponível EM < http://www.estadao.com.br/economia/not_eco48525,0.htm > . 
501  VALOR ECONÔMICO, Crescimento formal ajuda economia "subterrânea", 19 de novembro de 2008. 
502 Idem  (nota 500). 
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adequado ao objetivo de expandir o universo de contribuintes, considerando o objetivo de 

mitigar o efeito peso morto da tributação, de modo que a alta carga tributária não se 

converta em causa de evasão fiscal. 
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CAPÍTULO IV – A EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA 

UNIVERSALIDADE TRIBUTÁRIA 

 

I. Conteúdo do princípio da universalidade tributária 

 

 Além do princípio da generalidade, pelo qual qualquer pessoa esteja submetida aos 

gravames fiscais, desde que tenha capacidade contributiva, decorre da justiça fiscal a 

necessidade de tributar todos os signos de riqueza expressivos de capacidade econômica.  

 Ancora-se no princípio da igualdade (art. 5° e 150, II, da Constituição de 1988), 

deduzindo-se, ainda, do princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1°, da Constituição 

de 1988). 

  

II. Sistemas tributários plúrimos e a refutação das teorias do imposto único 

   

 O princípio da universalidade da tributação exige a instituição de sistemas 

tributários plúrimos, refutando as teorias do imposto único. 

 A partir da dimensão objetiva do princípio da capacidade contributiva, responde-se 

à indagação fundamental acerca de quais fatos econômicos são tributariamente oneráveis, 

sendo manifestações de capacidade contributiva. 

 É contrária à capacidade contributiva a tributação por um imposto único, 

justamente porque não há somente um ato que demonstre capacidade econômica. A 

tributação, para atingir a capacidade econômica globalmente considerada em relação ao 

indivíduo, deve atingir todos os fatos indicativos de riqueza.505 

 Outra pergunta que aparece invariavelmente neste debate é acerca de qual bem 

mais adequadamente expressa um indicador de capacidade contributiva. K. TIPKE discorre 

sobre esse particular, demonstrando que essa resposta é influenciada pelo contexto 

econômico e por questões ideológicas.  

                                                             

505  Cf. F. MOSCHETTI,  El principio de capacidad contributiva, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 
1980, p. 73. 
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 A sociedade feudal via a posse da terra como bem econômico a ser tributado 

prioritariamente. A sociedade industrial burguesa, a partir do século XIX, atribuía ao 

capital primazia dentre os bens tributáveis. Aos fins do século XX, principalmente em 

relação às economias em desenvolvimento, elegeu-se o consumo como bem tributário 

prioritário.  

Há de comum nas teorias que procuraram definir um bem tributário o pressuposto 

da busca por um imposto único. Os fisiocratas definiam a posse da terra como expressão 

do produto líquido da riqueza nacional. Já no século XIX, o ideal de imposto único 

difundiu-se pela convicção no ideal da renda, definida como crescimento patrimonial, 

como o índice mais adequado de capacidade contributiva. Por último, a generalização da 

ideia segundo a qual a produtividade da economia nacional dependia, em última instância, 

do consumo individual, fundamentou as discussões em torno do imposto único sobre o 

consumo.506 

 A ideia em torno da qual existe um bem tributável mais apto à incidência tributária, 

como pode se ver, depende das ideologias econômicas dominantes em determinadas 

épocas. Por isso não parece um norte seguro para a instituição de sistemas tributários reais, 

tanto é assim que não se conhece um país em que a teoria do imposto único tenha sido 

concretizada.507 

 Isso não é somente uma exigência teórica da concretização objetiva do princípio da 

universalidade, mas uma exigência prática. Com efeito, a combinação de impostos sobre 

bases diversas num sistema tributário plúrimo possibilita a otimização das qualidades desse 

sistema. As vantagens em relação à alta produtividade da arrecadação dos impostos 

indiretos sobre o consumo ocasionam, por outro lado, desvantagem em relação ao grau de 

progressividade do sistema tributário. Desvantagem essa que será compensada com a 

progressividade possível nos impostos diretos sobre a renda. Se num sistema tributário de 

imposto único houver a determinados contribuintes meios para escapar à obrigação 

tributária, a evasão seria um problema de proporções grandiosas, de modo que o sistema 

tributário de imposto único, necessariamente, deveria ser dotado de um sistema que 

impossibilitasse definitivamente a evasão fiscal.  

                                                             

506  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 208 a 209. 
507 Idem, p. 209. 
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A impossibilidade de impedir a evasão fiscal e razões práticas determinam a 

instituição de sistemas tributários plúrimos, justamente, porque é muito mais difícil 

subtrair-se a todo e qualquer imposto, de modo que a riqueza individual, em algum 

momento, será alcançada pela tributação.508  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

508  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 209; F. MOSCHETTI, El principio de capacidad contributiva, Madrid, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1980, p. 261. 
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CAPÍTULO V – A EFICÁCIA DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA  

 

I. Conteúdo do princípio da capacidade contributiva 

 

 R. H. COSTA
521 demonstra a existência de várias acepções ao termo capacidade 

contributiva. Ora refere-se a um pressuposto ou fundamento do imposto, ora à diretriz para 

eleição do aspecto material da hipótese de incidência tributária, ora como critério de 

graduação do imposto, ora como limite à tributação. 

 A presente análise enfoca o princípio da capacidade contributiva enquanto 

princípio decorrente da justiça fiscal. Com efeito, seria mero critério ético orientador da 

repartição dos ônus fiscais se não se pudesse justificá-lo, encontrando fundamentos 

jurídicos para sua afirmação.  

 Onde quer que exista Estado de Direito que proclame o princípio da igualdade 

poderá inferir-se a existência da capacidade contributiva, limitando o exercício de 

competências tributárias.  

 SAINZ DE BUJANDA
522 o extrai, necessariamente, da jurisdicidade inerente ao 

surgimento da obrigação tributária que, sendo decorrente da existência de Lei, portanto, 

sendo uma obrigação nascida do Direito, não se contenta com a legalidade, mas exige, 

também, a justiça. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, além de fundar um Estado 

Democrático de Direito, jurisdiciza o princípio da capacidade contributiva que, portanto, 

encontra expressa positivação no Texto Constitucional.  

 Interessa a capacidade contributiva, enquanto critério para repartição do ônus 

tributário entre os cidadãos e parâmetro quantitativo do encargo fiscal, estabelecendo um 

mínimo vital e um máximo, a partir do qual a tributação converte-se em confisco arbitrário.  

                                                             

521  Princípio da Capacidade Contributiva, 3. ed., São Paulo,  Malheiros, 2003, p. 31. 
522  Hacyenda e Derecho, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1963, v. III, p. 181 a 185. 
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 Assumir a capacidade contributiva como critério para repartição da carga 

tributária entre os indivíduos equivale a afirmar sua aptidão para estabelecer limites à 

tributação subjetivamente considerados.  

 Tal princípio permite, ainda, a escolha de aspectos materiais da hipótese da 

incidência.  

 Não se concorda com a posição segundo a qual a capacidade contributiva é 

critério apto à graduação da incidência tributária. A progressividade, segundo entende-se, 

não realiza, necessariamente, a igualdade tributária, mas justifica-se enquanto um meio à 

obtenção dos objetivos de redistribuição de renda. 

 J. M. DOMINGUES DE OLIVEIRA
525 aplica a análise do conteúdo jurídico do 

princípio da igualdade presente na obra de C. A. BANDEIRA DE MELLO
526, confirmando a 

inferência segundo a qual é a capacidade contributiva o critério discriminador que atende 

ao conteúdo jurídico do princípio da igualdade no que se refere à análise de normas 

tributárias com finalidade fiscal.  

 Com efeito, a norma tributária só pode adotar como critério discriminador, 

inerente às pessoas discriminadas, a riqueza detida ou presumidamente detida, à medida 

que somente a riqueza guarda correlação lógica com a finalidade da norma de instituir uma 

obrigação tributária. 

 O princípio da capacidade contributiva, enquanto princípio informador da 

determinação e distribuição dos ônus fiscais individuais, exige que o ônus fiscal atribuído a 

cada indivíduo, seja proporcional à sua capacidade econômica, preserve o mínimo vital e a 

propriedade, e possa ser considerado igual em termos relativos àquele imputado aos 

demais concidadãos.527 

 A definição exposta poucas linhas acima tem por primeira virtude a exclusão dos 

princípios alternativos acerca da distribuição dos ônus fiscais. De um lado, exclui-se a 

opção ao princípio de captação que, por definição, oneraria exatamente com o mesmo 

valor monetário cada um dos cidadãos à razão da fração obtida pela divisão das receitas 

totais pelo número de contribuintes. De outro lado, exclui-se o princípio do benefício, 

                                                             

525  Direito Tributário: Capacidade contributiva: conteúdo e eficácia do princípio, 2 ed., Rio de 
Janeiro, Renovar, 1998, p. 62. 
526  O Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, 3. ed., São Paulo, Malheiros, 1993.  
527  Cf. F. NEUMARK, Principios de la imposición, 2. ed., Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, 
p. 151. 
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segundo o qual a tributação deve ser proporcional à renda, porém sem qualquer 

consideração ao mínimo vital ou à proibição da tributação confiscatória.  

  

II.1. Intributabilidade do mínimo vital e proteção das liberdades individuais  

 

 A consideração ao mínimo vital, a despeito de sua essencial contribuição à 

construção dogmática do princípio da capacidade contributiva, tem maior relevância à 

tutela das liberdades individuais.529 

A capacidade contributiva não se confunde com capacidade econômica. Enquanto a 

capacidade econômica diz respeito à ampla demonstração de riqueza, a capacidade 

contributiva refere-se, tão somente, à aptidão econômica para suportar ônus tributário, ou 

seja, à aptidão econômica que ultrapasse as capacidades estritamente necessárias ao 

provimento do mínimo vital.  

De maneira absolutamente pertinente, RUBENS GOMES DE SOUSA
530 define a 

capacidade contributiva como riqueza disponível após satisfeitas necessidades básicas que 

possibilitem a tributação sem rebaixar o nível de vida do cidadão ou prejudicar o 

desenvolvimento de suas atividades econômicas. Assim, entende-se que a capacidade 

contributiva limita a tributação que somente pode alcançar a riqueza que exceda aquela 

estritamente necessária à reprodução material individual e familiar. 

 A preservação do mínimo vital justifica-se, desse modo, como um mecanismo de 

proteção da liberdade e, por isso, essencial ao desenvolvimento humano.  

 Apesar dos benefícios desfrutados pela humanidade com a prevalência dos regimes 

democráticos, bem como a ampla previsão de direitos fundamentais nas constituições 

contemporâneas, acompanhada de políticas públicas que tendem a lhes dar concreção há 

uma realidade com toda sorte de privações, em que pobreza, necessidades básicas não 

satisfeitas, fome, violação de liberdades individuais, mortes prematuras, dentre outras 

                                                             

529  Cf. R. LOBO TORRES, Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e 
Princípios Constitucionais Tributários, Volume II, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 305. 
530  Compêndio de Legislação Tributária, São Paulo, Resenha Tributária, 1981, p. 95. 
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formas de privação da liberdade, são o grande desafio a ser superado pelo processo de 

desenvolvimento.531 

 O processo de desenvolvimento humano, então, perpassa pela necessária atribuição 

a cada ser humano da condição de agente de sua liberdade individual e o necessário 

comprometimento social para sua consecução. Por isso é que o desenvolvimento consistirá 

na eliminação de privações de liberdade que limitam às pessoas o exercício de sua 

condição de cidadão, de modo que a “eliminação de privações de liberdades substanciais 

(...) é constitutiva do desenvolvimento”.532 

 Afirma-se a indispensável importância da intributabilidade do mínimo vital, 

conquanto tenha em seu telos a preservação de meios materiais essenciais às capacidades 

para exercício de patamares de liberdades civis, econômicas e sociais.533 

 Desse modo, os direitos fundamentais, enquanto liberdades jurídicas, somente 

podem ser garantidos se garantidas possibilidades fáticas para seu exercício, em que a 

preservação do mínimo existencial tem papel central, à medida que retira da tributação a 

potencialidade de servir como grilhão ao pleno desenvolvimento humano534.  

 A necessária proteção ao mínimo vital encontra fundamento na dignidade da pessoa 

humana e na cláusula transformadora do art. 3° da Constituição da República535, razão pela 

qual se justifica em vista dos objetivos de política econômica constitucionalizados, 

ademais de ser decorrência lógica do princípio da capacidade contributiva. 

 Deve ser considerado, ainda, que a imunidade do mínimo vital encontra expressão 

na proteção concedida à família pela Constituição de 1988. O art. 226 da Constituição da 

República declara a família “base da sociedade”, instituindo ao Estado especial obrigação 

de tutelá-la. É importante a contribuição doutrinária proporcionada por MISABEL DERZI
536, 

para quem a especial proteção da família irradia seus efeitos no Direito Tributário, de 

modo que a ser erigida como princípio fundamental limitador do exercício das 

competências tributárias. 

                                                             

531  Cf. AMARTYA SEN, Desenvolvimento como liberdade, Companhia das letras, 2000, p. 9 - 10. 
532  Idem, p. 10. 
533  Cf. F. FACURY SCAFF, Reserva do possível, mínimo existencial e direitos fundamentais in 
Princípios de Direito Financeiro e Tributário – Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, 
Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 120. 
534 Idem, p. 122. 
535  Cf. KLAUS TIPKE e DOUGLAS YAMASHITA, Justiça Fiscal e princípio da capacidade contributiva, 
São Paulo, Malheiros, 2002, p. 113. 
536  Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7. ed, Rio de Janeiro. Forense, 1997, p. 758. 
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II.1. Eficácia da intributabilidade do mínimo vital em relação à tributação sobre a 

renda 

 

 O mínimo existencial, no que se refere à tributação sobre a renda, estabelece a 

necessidade de instituir um imposto com uma faixa de isenção que compreenda a 

exoneração tributária da renda que, presumivelmente, sirva às necessidades mais básicas 

do contribuinte e ao cumprimento de obrigações familiares.  

Consoante à lição de R. LOBO TORRES
537, enquanto a proibição de excesso, cuja 

dicção constitucional expressamente alçou a princípio da ordem tributária, protege o 

cidadão da tributação além de suas capacidades contributivas, a imunidade do mínimo 

existencial exonera da tributação as capacidades econômicas, aquém do nível mínimo no 

qual se observa capacidade contributiva. Com efeito, é importante notar que num caso ou 

noutro a ilegitimidade da tributação decorrerá da inexistência da capacidade contributiva, 

ainda que presente alguma capacidade econômica. 

 Quanto à definição do limite inferior da capacidade contributiva, aquém do qual 

não se observa aptidão para contribuir com a formação da receita pública, há sérias 

dificuldades. Todavia, há satisfatória solução para o problema da lavra de R. H. COSTA 

quanto ao que vem a ser mínimo vital que, conforme adverte F. MOSCHETTI
538, com fulcro 

na Constituição Italiana, deve assegurar a possibilidade de uma vida suficientemente livre 

e digna.  

Do mesmo modo, a Constituição da República de 1988, segundo a professora 

paulista, define o que essencialmente o salário-mínimo deverá assegurar ao trabalhador. 

Assim, a imunidade do mínimo vital deverá constranger o legislador a exonerar uma 

parcela de renda necessária à satisfação das utilidades previstas no art. 7°, IV, que são 

relativas ao cidadão e à sua família quanto à moradia, à alimentação, à saúde, ao lazer, ao 

vestuário, à higiene, ao transporte e à previdência social. 

 Entende-se ser importante possibilitar ampla dedução das despesas abrangidas no 

mínimo vital da base de cálculo do imposto sobre a renda, razão pela qual seriam 

                                                             

537  Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e Princípios Constitucionais 
Tributários, Volume II, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 305. 
538  El principio de capacidad contributiva, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1980, p. 269. 
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inconstitucionais as limitações de dedutibilidade das despesas com educação e a falta de 

previsão para dedutibilidade das despesas com alimentação, moradia e lazer. 

 Tais deduções são importantíssimas à efetividade do princípio da capacidade 

contributiva. Sem elas se abstrai da razão de fato que a capacidade contributiva depende 

das obrigações pessoais e familiares do contribuinte. 

 A instituição de uma faixa de isenção pode abranger os casos normais, entretanto 

será insuficiente para as hipóteses fáticas em que a capacidade contributiva do cidadão não 

se enquadre nas fileiras da normalidade, devido às suas extraordinárias obrigações 

familiares que implicam diretamente em diminuição da renda disponível para o pagamento 

de tributos, recomendando-se aliar à faixa de isenção amplas deduções da classe de 

despesa compreendida na definição constitucional de mínimo vital. 

  

II.2. Eficácia da intributabilidade do mínimo vital em relação à tributação sobre o 

consumo 

 

 A concreção do princípio da capacidade contributiva pode se dar pela imunidade 

atribuída até o limite da renda tido como indispensável à manutenção pessoal e familiar 

sem prejuízos ao princípio da dignidade humana, quando se tratar de tributação sobre 

renda.  

 Entretanto, quando se cuida de tributação sobre o consumo, a proteção ao mínimo 

vital dá-se pelo princípio da seletividade segundo a essencialidade, pelo qual os bens 

essenciais devem ser onerados a alíquotas mínimas ou nulas, tornando sua aquisição mais 

acessível a um maior número de pessoas, evitando-se, assim, que parte considerável da 

parca renda da população mais pobre seja vertida ao cumprimento de obrigações 

tributárias. 

 Parte-se da presunção que todos, inclusive a parcela dos indivíduos mais pobre e 

dotada de reduzida capacidade econômica, adquire esses bens essenciais, assumindo-se a 

necessidade de tributá-los de maneira sempre menos gravosa que aquela sobre os bens 

tidos como luxuosos ou supérfluos. 
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II.2.1. Baixa elasticidade na demanda dos bens essenciais e violação da seletividade 

segundo a essencialidade 

 

 Além da observância da seletividade segundo a essencialidade, a proteção do 

mínimo existencial reclama uma tributação sobre o consumo geral por alíquotas reduzidas, 

como uma forma de compensar a tendência dos impostos indiretos serem regressivos em 

relação à renda, uma vez que não se pode atribuir relevância às características pessoais dos 

consumidores sobre os quais o imposto repercutiu, determinando sua renda indisponível 

necessária à manutenção do mínimo vital.540A isso é necessário aliar um imposto de renda 

progressivo que compense eventuais perdas arrecadatórias advindas da redução das 

alíquotas dos impostos indiretos.541 

 Essa recomendação teórica, entretanto, esbarra em empecilhos reais de fundo 

econômico que não podem ser descartados na presente abordagem interdisciplinar.  

 Além da imperceptibilidade (efeito psicológico)542 da tributação sobre o consumo 

que leva à sua preferência, notadamente em países em desenvolvimento, nos quais a 

cultura da evasão predomina, existem mecanismos de ordem microeconômica que impõem 

grandes barreiras à concretização da imunidade ao mínimo vital na tributação sobre o 

consumo, fazendo com que seja difícil mitigar a tendência à injustiça fiscal, cada vez mais 

profícua do ponto de vista do potencial arrecadatório. Isso é evidente, sobretudo, em países 

em desenvolvimento, cuja renda per capita reduzida recomenda um maior peso à 

tributação sobre o consumo em relação à tributação sobre a renda. 

 Em toda relação jurídico-tributária subjaz uma relação econômica entre dois 

sujeitos, em que um oferece um bem qualquer e outro o demanda. Independentemente de 

previsões de transferência do encargo econômico relevantes perante a legislação tributária, 

há transferência do encargo de acordo com a diferença de elasticidade entre a oferta e a 

demanda.545 

                                                             

540  Cf. KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG, Direito Tributário, 18 ed. traduzida do alemão por Luiz Dória 
Furquim, Porto Alegre, Fabris, 2008, p. 220-221. 
541  Cf. G. MIGUEZ DE MELLO, Justiça tributária e Estado Social na Constituição in Princípios de 
Direito Financeiro e Tributário – Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, Rio de Janeiro, 
Renovar, 2006, p. 136 - 137. 
542  Op cit (nota 540), p. 209. 
545  Cf. H. GOUVEIA, Limites à atividade tributária e o desenvolvimento nacional: dignidade da pessoa 
humana e capacidade contributiva, Fabris, Porto Alegre, 2008, p. 158 -159.   
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 É justamente essa relação econômica subjacente que implica falta de controle 

quanto à mensuração do êxito em relação à consecução das finalidades da política 

tributária que pretendam privilegiar a intributabilidade dos bens essenciais. 

 Para prosseguir com essa linha de raciocínio, é mister uma breve incursão na teoria 

microeconômica para fixar bases de compreensão de importantíssimos conceitos como 

procura, demanda e elasticidade. 

 Entende-se por demanda uma determinada quantidade de bens ou serviços 

adquiridos num dado mercado por um preço determinado. Trata-se, então, de um conceito 

que relaciona duas variáveis: quantidade e preço, em que a quantidade é a variável 

dependente do preço. 546 

 Isso quer dizer que a quantidade demandada varia em função do preço. De um 

modo geral, o maior preço inibe a aquisição do bem, enquanto um menor preço a estimula. 

Diz-se, de um modo geral, porque essa é uma regra que comporta exceções em relação aos 

bens de alto luxo ou extremamente populares (bens de Gossen).547 Isso se deve ao fato de 

que o consumo de bens de alto luxo é influenciado pelo valor subjetivo que lhe é atribuído 

e a distinção social ocasionada, servindo, sobretudo, como bens para ostentação de posição 

sócio-econômica.  Por outro lado, quanto aos bens de Gossen ou bens inferiores, é 

necessário notar que a demanda tende a diminuir com a redução dos preços, em razão da 

preservação de maior parcela da renda que tende a ser revertida para o consumo de bens de 

melhor qualidade.548 

 A oferta, por sua vez, analogamente à demanda, é a quantidade de determinados 

bens ou serviços à qual um conjunto de empresários está disposto a entregar ao mercado 

por um dado preço.549 

 Tanto uma função quanto outra são representadas por curvas em gráficos 

cartesianos, cuja inclinação dá a medida do grau de elasticidade. Esse grau de elasticidade 

                                                             

546  Cf. F. NUSDEO, Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico, 5. ed., RT, São Paulo, 
2008, p. 231-232. 
547 Ibidem. 
548 Ibidem. 
549  Idem, p. 247. 
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será tanto maior quanto maior for a variação da quantidade em função da variação no 

preço.550  

 A teoria microeconômica associa baixas elasticidades na demanda ou sua rigidez à 

essencialidade dos bens sob análise, uma vez que bens essenciais ao consumidor ou bens 

cujos hábitos de consumo estão profundamente arraigados tendem a subtrair parcelas do 

consumo de outros bens, verificando-se que aumentos no preço influenciam muito pouco 

ou quase nada as quantidades demandadas. De modo contrário, altas elasticidades na 

demanda associam-se ao consumo de bens supérfluos. 

 A rigidez da demanda de bens essenciais leva à conclusão de que a elasticidade na 

demanda associa-se à fungibilidade dos referidos bens. Isso porque parece lógico concluir 

que se o aumento no preço de um determinado bem ou serviço influencia sua demanda, 

reduzindo-a, trata-se o bem em análise de um bem fungível por outro que proporcione 

similar utilidade. 

 Transpondo essas bases analíticas ao campo da incidência tributária, algumas 

ilações parecem pertinentes quanto às reais possibilidades de transferência dos ônus 

tributários e à eficiência da arrecadação em relação aos tributos sobre o consumo.  

 Quando se trata de analisar bens essenciais, faz-se necessário distinguir a rigidez na 

demanda e sua correlação com a transferência do ônus tributário. Com efeito, se a demanda 

pelo bem ou serviço em referência responder pouco a alterações no preço, haverá nítido 

incentivo aos empresários para aumentá-los, visando à transferência dos encargos 

tributários aos adquirentes. 

 O fato de não estar, por sua vez, o sujeito passivo da obrigação tributária submetido 

aos ônus econômicos da tributação pode significar um importante incentivo ao correto 

cumprimento da obrigação perante o Fisco. Principalmente se o sistema tributário em tela 

incorporar mecanismos eficientes de detecção e punição do ilícito tributário, consoante se 

expôs em seção antecedente. 

 Desse modo, há um incentivo ao ente estatal que pretenda aumentar sua 

arrecadação a aumentar as alíquotas sobre os bens essenciais, expediente que a 

microeconomia demonstra ser bastante eficiente.  

                                                             

550  Cf. F. NUSDEO, Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico, 5. ed., RT, São Paulo, 
2008, p. 234-235. 
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 A preservação do mínimo vital conflita, desse modo, com restrições orçamentárias 

dos governos, em virtude da relação proporcional entre baixa elasticidade na demanda e 

eficiência arrecadatória551.  

 Quando se trata da tributação de bens supérfluos, por outro lado, a relativa 

dispensabilidade dos referidos bens levará a um efeito contrário na translação do encargo 

econômico. A alta elasticidade na demanda inverte posições, impossibilitando aos 

ofertantes realizar aumentos de preços que compensem eventuais aumentos nas alíquotas 

dos impostos sobre consumo. Os ofertantes, nesse caso, tendem a arcar com os ônus 

tributários, aliando a isso ineficientes métodos de detecção e punição do ilícito tributário, 

está preparado um ambiente propício à evasão fiscal. 

 Esse quadro é especialmente incentivador aos governos na conformação da política 

tributária em relação à tributação sobre o consumo. Tendem a concentrar esforços em 

tributar mais onerosamente bens essenciais de larga utilização, a despeito de sua 

essencialidade, tais como: combustíveis, energia, alimentos e medicamentos. 

 A facilidade do ponto de vista da arrecadação tributária leva a que os governos 

tributem pesadamente bens essenciais em violação à imunidade do mínimo existencial, 

alcançando as pessoas independentemente de sua capacidade contributiva. 

 As bases analíticas da microeconomia, portanto, explicam a suposta inevitabilidade 

das políticas tributárias em desacordo à intributabilidade do mínimo vital.  

 Ao mesmo tempo, indicam a tributação de determinados bens de luxo por impostos 

específicos por suas virtudes arrecadatórias. Isso porque, em relação aos bens superiores ou 

de luxo, um aumento do tributo, incorporado ao preço, não implica modificações na 

decisão de compra. A elasticidade na demanda é tão reduzida quanto a de bens essenciais. 

Seus adquirentes são indiferentes ao preço, mas muito influenciados por vantagens 

subjetivas associadas ao uso ou consumo desses bens. Nesses casos, justifica-se uma 

tributação seletiva554 a alíquotas no ponto ótimo, a partir do qual a arrecadação tenderá a 

decrescer em virtude dos maiores incentivos à realização das transações de maneira 

informal ou à sua não realização. 

                                                             

551  Cf. F. GIAMBIAGI e A. ALÉM, Finanças Públicas – Teoria e Prática no Brasil, 3. ed., São Paulo, 
Campus, p. 28. 
554 Relatório da Comissão Executiva de Reforma Fiscal in  A. O. MATTOS FILHO, Reforma Fiscal:  
Coletânea de estudos técnicos, v. 1, Dórea, Rio de Janeiro, s/d, p. 115. 
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 A arrecadação mediante impostos seletivos sobre bens de consumo não essenciais, 

além das virtudes do ponto de vista arrecadatório, não interfere na intributabilidade do 

mínimo existencial, razão pela qual deverá ser privilegiada na conformação da política 

tributária. 

 

II.2.2. Preservação do mínimo existencial e a disparidade dos níveis de 

desenvolvimento de diferentes regiões do país 

 

 A preservação do mínimo existencial encontra óbices econômicos ainda no que se 

refere aos objetivos de desenvolvimento regional, em virtude da diferenciação na 

distribuição territorial dos níveis de consumo de bens supérfluos.   

 Os bens supérfluos são consumidos largamente nas regiões economicamente mais 

pujantes, de modo que a conformação do sistema tributário, segundo a seletividade pela 

essencialidade do bem, em regiões menos desenvolvidas economicamente, ocasiona 

significativa redução da base tributária. 

 Essa observação absolutamente pertinente para compreender os empecilhos práticos 

à concreção do referido princípio, restou demonstrada nos debates à ocasião da tramitação 

legislativa da Emenda Constitucional n° 42/2003, momento em que o Dep. Sandro Mabel 

apresentou emenda, em defesa dos interesses dos Estados federados, pretendendo impor ao 

legislador complementar a obrigação de instituir “fundo federal de ressarcimento para 

reparar integralmente a perda de receita dos Estados produtores de gêneros alimentícios 

de primeira necessidade, decorrente da aplicação da menor alíquota a esses produtos”.555 

 Permanece, portanto, a tensão de dificílima conciliação entre as necessidades 

financeiras dos entes políticos e seletividade segundo a essencialidade, uma vez que, de 

maneira geral, a tributação seletiva de bens luxuosos, notadamente em regiões em 

desenvolvimento e com baixa renda per capita, não suplanta os recursos financeiros que 

deixariam de ser arrecadados em relação à tributação sobre o consumo de bens essenciais, 

                                                             

555  Parecer do Dep. Virgílio Guimarães, proferido no bojo da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à proposta de emenda à Constituição n° 41-A, de 2003, do Poder Executivo, que “altera o Sistema 
Tributário Nacional e dá outras providências”. Por não ter sido aprovada a imunidade dos bens de primeira 
necessidade em relação ao ICMS, não houve, consequentemente, aprovação da criação do referido fundo. 
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porém largamente consumidos por toda a população, inclusive pela maioria com menor 

renda per capita. 

 É um desafio a ser enfrentado pelos formuladores da política tributária a 

convergência entre os interesses orçamentários do Estado e o respeito às finalidades 

constitucionais que exigem do sistema tributário a compatibilidade com a intributabilidade 

do mínimo vital, um dos requisitos à existência digna. 

 

III. Vedação à imposição confiscatória e definição de critérios para sua aferição 

 

 Confisco é, a rigor, um instituto inconciliável com o Direito Tributário. Confisco é 

meio jurídico pelo qual o Estado toma propriedade alheia em função de ato ilícito. É, 

então, uma forma de sanção556.  

 Alguns exemplos colhidos do Texto Constitucional demonstram a natureza jurídica 

do confisco, enquanto pena e sua consequência a ato ilícito. O parágrafo único do art. 243, 

por exemplo, cuida de estabelecer que “todo e qualquer bem de valor econômico 

apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será 

confiscado”. O inciso XLVI, do art. 5°, por sua vez, estabelece competência legislativa 

para a adoção de pena de “perda de bens”. 

 Não se está diante do confisco quando se trata do princípio da vedação da utilização 

de tributo com efeito de confisco. Eis que o tributo deverá, necessariamente, ser instituído 

em decorrência da prática de ato lícito, enquanto o confisco, necessariamente, será espécie 

do gênero pena e, por isso, uma consequência jurídica à prática de ato antijurídico. Tributo 

e confisco são, portanto, ontologicamente inconciliáveis. 

 O que está positivado no Texto Constitucional e é expressão do limite máximo da 

tributação segundo o princípio da capacidade contributiva não é a vedação da utilização do 

tributo como meio de confisco, porque aí já não se fala mais de tributo, mas do próprio 

confisco. De outro lado, positiva-se, na Constituição, a vedação aos efeitos confiscatórios 

do tributo.  

                                                             

556  Cf. M. A. M. DERZI, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7. ed, Rio de Janeiro. 
Forense, 1997, p. 572.   
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 Trata-se da corrente material citada por MISABEL DERZI
557, para qual é fundamental 

reconhecer o tributo como forma de limitação, não total, mas parcial, da propriedade. 

Assim, o tributo com efeito de confisco resulta numa limitação à propriedade compatível a 

uma expropriação parcial. 

 Desse modo, o princípio da vedação ao tributo com efeito de confisco institui um 

patamar superior à capacidade contributiva, de modo que nem toda capacidade econômica 

e, até, financeira corresponda efetivamente a capacidade contributiva.558 

 É o reconhecimento explícito que a capacidade econômica não pode converter-se 

em sua maior parte ou na totalidade em tributo.   

 Marca-se a distinção entre capacidade contributiva e capacidade econômica, 

enfaticamente demonstrada por IVES GANDRA
559, para quem capacidade econômica é 

exteriorização de potência econômica, independentemente de vinculação ao poder 

tributante, enquanto a capacidade contributiva contém-se na capacidade econômica, por 

limites de patamares inferiores e superiores determinados pelo ordenamento jurídico para o 

exercício das competências tributárias.  

 F. MOSCHETTI
560

 parte da mesma ordem de ideias ao expor que a potência 

econômica é somente o primeiro passo para a definição da capacidade contributiva que não 

se define por consideração a um bem econômico prescindindo de consideração à pessoa 

que o possui.  

 Assim como não é a capacidade contributiva princípio de direito natural, mas 

explicitado e positivado nos paradigmas constitucionais contemporâneos por uma lenta 

evolução, a vedação da atribuição de efeitos confiscatórios ao tributo não é direito natural.  

 Enquanto a imunidade ao mínimo vital é expressão da proteção aos direitos 

fundamentais essencial ao paradigma do Estado Social, a vedação de tributação com 

efeitos confiscatórios é afirmação do liberalismo econômico no paradigma constitucional 

dos Estados Sociais de índole democrática.  

                                                             

557  Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7. ed, Rio de Janeiro. Forense, 1997, p. 572.   
558  Cf. R. LOBO TORRES, Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e 
Princípios Constitucionais Tributários, Volume II, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 304. 
559  Capacidade Econômica e Capacidade Contributiva in Caderno de Pesquisas Tributárias 14, São 
Paulo, Resenha Tributária, 1989, p. 33. 
560  El principio de capacidad contributiva, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1980, p. 266. 
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 Por isso identifica-se no princípio da capacidade contributiva a síntese dialética 

entre o ideário dos paradigmas constitucionais do Estado Social e do Estado Liberal. De 

um lado, tutela-se à pessoa no que tem de mais fundamental, de modo que o tributo não 

poderá levar o ser humano à indigência, de outro, tutela-se a propriedade, evitando que o 

tributo seja meio oblíquo à sua supressão. 

 A definição objetiva da imunidade do mínimo vital encontrou, com relativa 

facilidade, respaldo constitucional na definição das utilidades básicas a serem supridas pelo 

Estado. Todavia, quando se trata da definição dos efeitos confiscatórios do tributo, a tarefa 

é tornada mais complexa pela inexistência de critérios quantitativos que o determinem. 

Com efeito, nos casos extremos, é fácil identificar que a tributação ocasionou a 

transferência de bens ao Estado sem justa causa, fora dos casos extremos, a tarefa é árdua. 

 A começar, impõe-se referir que o princípio em tela representa tutela da 

propriedade, liberdade de iniciativa e da família.561 A. BALEEIRO
562 define como vedação à 

tributação com efeitos confiscatórios, entendidos tais efeitos como os que levam à 

absorção da propriedade e impedimento ilegítimo ao exercício de atividades econômicas. 

 Essa definição corrente, entretanto, não oferece uma solução objetiva, como, por 

exemplo, pensa-se ser relativamente distante de dificuldades calcular o valor necessário e 

razoável ao atendimento das necessidades familiares expressas no art. 7°, IV, da 

Constituição, possibilitando sua dedução da base de cálculo do imposto de renda ou 

estabelecendo uma faixa de isenção dentro da normalidade média. É possível encontrar no 

sítio eletrônico do Dieese – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos563 – tabela que expressa o cálculo do salário mínimo “ideal”, 

considerando-se o preceito constitucional em tela para uma família de dois adultos e duas 

crianças.  

 A questão do que vem a ser o efeito confiscatório, como bem salienta J. E. SOARES 

DE MELLO
564, depende da espécie tributária, do aspecto material da hipótese de incidência, 

da base de cálculo e das alíquotas. A esses fatores é importante acrescer a necessária 

consideração ao sujeito passivo da obrigação tributária e à carga tributária individualmente 

                                                             

561  Cf. R. LOBO TORRES, Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e 
Princípios Constitucionais Tributários, Volume II, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 304 a 305. 
562  Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7. ed, Rio de Janeiro. Forense, 1997, p. 564. 
563  Acessado em 05 de junho de 2009. <http://www.dieese.org.br/rel/rac/salminjun09.xml> 
564  Curso de Direito Tributário, 6. ed., São Paulo, Dialética, 2005, p. 34 e 35. 
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suportada, de modo que o excesso de tributação deva ser considerado a partir da 

totalidade.565 

 O princípio da utilização de tributo com efeito confiscatório, a despeito da 

desnecessária positivação expressa, uma vez que sua juridicidade e conteúdo decorrem da 

confluência tríplice entre o princípio da capacidade contributiva, garantia à propriedade 

privada e o princípio da livre iniciativa, impõe efeitos na ordem jurídica.  

 De um lado, sua carga de eficácia negativa determina ao legislador a abstenção em 

instituir tributos com efeitos confiscatórios para a normalidade do universo de 

contribuintes adstritos à incidência tributária.  

 De outro lado, sua carga de eficácia positiva impõe ao juiz o dever de dar-lhe 

concreção, desde que provocado pelo interessado, para analisar os efeitos confiscatórios 

diante da imposição concretamente considerada e referida a um sujeito passivo específico 

ou ao universo de contribuintes, no que se refere ao controle direto de constitucionalidade 

da imposição. 

 Encontram-se na doutrina indicações quantitativas de pretensão generalizante para 

a identificação dos efeitos confiscatórios na tributação.  

 Há quem diga que o efeito de confisco se dá quando a soma da carga tributária for 

superior ao lucro advindo de uma atividade ou, considerando uma operação específica, 

quando for superior ao valor acrescido.566 Isso, entretanto, não resolve o problema e parece 

uma resposta intuitiva. Está claro que se a tributação consumir toda a vantagem advinda do 

exercício de atividade econômica, não haverá incentivo para sua realização pelo particular. 

Este é, a bem da verdade, um critério de consideração da tributação sobre os efeitos da 

propriedade em curtíssimo prazo.  

 K. TIPKE
567 contentava-se com um critério mais flexível para identificação das 

circunstâncias em que existe tributação confiscatória, utilizando-se da seguinte fórmula: 

“está claro que existe confiscação quando a carga tributária é tão excessiva que suprime 

a propriedade privada a longo prazo”. Ora, vê-se que de um lado o confisco constata-se 

                                                             

565  Cf. KLAUS TIPKE, Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, Madrid, Marcial Pons, 2002, 
p. 50. 
566  Cf. Y. ICHIHARA, Princípios Constitucionais Tributários in Caderno de Pesquisas Tributárias 18, 
São Paulo, Resenha Tributária, 1993, p.  
567  Op cit (nota 565), p. 60. 
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quando a tributação abarca todo o produto excedente da atividade econômica licitamente 

exercida, de outro, quando o faça a longo prazo.  

 P. KIRCHHOF, em 1980, proferiu conferência intitulada “Tributação e propriedade” 

na qual advogou a tese segundo a qual a tributação que exceder a 50% da renda do 

contribuinte, de modo que a renda paga em tributos seja superior à conservada em mãos 

particulares, configura-se com efeitos de confisco. Essa conclusão se dá pela ideia de 

fundo encontrada pelo autor no art. 14.2.2 da Constituição Alemã, mediante o qual a 

propriedade deve servir igualmente ao bem comum. Essa tese de concepção aristotélica 

encontrou acolhida na Alemanha por diversos autores (K. H. FRIAUF E G. FELIX).568 

 Por aqui, houve a propositura do Projeto de Lei do Senado nº 168, de 1989, de 

autoria do, então, Senador Fernando Henrique Cardoso, segundo o qual se pretendia 

introduzir ideia semelhante com a positivação de critérios para delimitação dos efeitos 

confiscatórios no Código Tributário Nacional. Assim, expressou-se num dos dispositivos: 

“Considerar-se-á caracterizada a utilização de tributo com efeito de confisco sempre que 

seu valor, na mesma incidência, ou em incidências sucessivas, superar o valor normal de 

mercado dos bens, direitos ou serviços envolvidos no respectivo fato gerador ou 

ultrapassar 50% do valor das rendas geradas na mesma incidência”. Essa alteração legal, 

todavia, nunca se firmou como realidade. 

 A Constituição não traçou limites objetivos e quantitativos para a delimitação dos 

efeitos confiscatórios da tributação. Portanto, vir o legislador a fazê-lo parece temerário. O 

princípio da vedação de tributação com efeitos confiscatórios não necessitaria de expressa 

positivação no Texto Constitucional. Deriva da propriedade privada, da livre iniciativa e do 

princípio da capacidade contributiva.  

 A coalescência dos princípios mencionados determina o dever ao Estado de manter 

e reproduzir o modo de produção, permitindo a continuidade dos agentes econômicos 

como forma, inclusive, de sustentar-se enquanto Estado Social e Democrático de Direito, 

promotor de igualdades materiais, mister para o qual é imprescindível a arrecadação 

contínua.569 

                                                             

568  Cf. KLAUS TIPKE, Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, Madrid, Marcial Pons, 2002, 
p. 50 a 73. 
569  Idem, p. 57 a 61. 
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 Se são esgotadas as fontes de arrecadação pela imposição confiscatória, esgota-se a 

disposição para a arrecadação. São conhecidos os efeitos das altas cargas tributárias em 

relação à sonegação e ao crescimento da economia informal.570 

 A rigidez para os limites das cargas tributárias não atende aos constantes aumentos 

de atribuições estatais. É mais sensato difundir os critérios para verificação, no caso 

concreto submetido à eventual apreciação judicial, dos efeitos confiscatórios 

representativos de expropriação parcial da propriedade e inibidores do exercício de 

atividades econômicas lícitas, a fim de atribuir maior eficácia à vedação da tributação com 

efeito de confisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

570   Cf. KLAUS TIPKE, Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, Madrid, Marcial Pons, 
2002, p. 72. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

 

1. A eficácia dos princípios constitucionais deduzidos do valor justiça, dentre os 

quais se incluem os princípios decorrentes da Constituição Econômica (justiça social) e de 

justiça fiscal, impõe a consideração dos efeitos econômicos da tributação para análise de 

sua compatibilidade com as finalidades decorrentes dos referidos princípios. 

2. A análise histórica da tributação no Brasil, durante o período republicano, 

demonstra a existência de prementes necessidades orçamentárias pressionadas por 

constantes déficits, condicionando a conformação de um amálgama de tributos, instituídos 

assistematicamente e sem o necessário respeito à justiça social e fiscal, objetivando, tão-

somente, aumentar constantemente a arrecadação fiscal. 

3. As constituições econômicas brasileiras, ora caracterizadas pela 

constitucionalização econômica de ideologias liberais, ora marcadas por ideologias 

socializantes de retração ao liberalismo, demonstram a existência de um movimento 

pendular em relação às ideologias constitucionalizadas em políticas econômicas. 

Evidencia-se, ainda, que avanços quanto à superação de paradigmas constitucionais 

totalitaristas, quando não representam um amadurecimento sociológico, não se 

concretizam no plano da constituição real, impondo-se ao Constituinte a “técnica da 

minudência”. 

4. A denominada “técnica da minudência”, pela qual se enumeram exaustivamente 

direitos e garantias individuais, condiciona a interpretação constitucional, de modo que, 

comumente, não se reconhecem legítimas limitações ao exercício de competências 

tributárias fora dos artigos constitucionais específicos à matéria tributária. 

5. A superação da “técnica da minudência” deve implicar harmonização 

interpretativa dos subsistemas constitucionais tributário e econômico, possibilitando partir 

de um mero conglomerado de tributos não coordenados entre si e desprovido de unidade 

sistêmica para um verdadeiro sistema tributário fundado no valor justiça. 

6. Não se fazem necessárias amplas reformas constitucionais para transformar o 

sistema tributário que se tem no sistema tributário que se deseja. Impõe-se a obliteração de 

divisões arbitrárias no Texto Constitucional (subsistema tributário e econômico), sob pena 

de negar-se a unidade do ordenamento jurídico, possibilitando a consideração dos efeitos 



220 

 

econômicos da tributação em relação aos objetivos e princípios fixados na Constituição 

Econômica e deduzidos do valor justiça. 

7. A existência de efeitos econômicos ocasionados pelo sistema tributário é 

suficiente para informar a busca por fundamento constitucional ao sistema tributário na 

Constituição Econômica, enquanto método que lhe informa de objetivos socioeconômicos 

em face da cláusula transformadora constitucionalmente prevista. 

8. A Constituição Econômica serve para tornar jurídica uma política econômica, 

estabelecendo finalidades a serem realizadas pela ordem econômica e princípios 

estruturantes de seu funcionamento, organização e orientação. 

9. O paradigma constitucional liberal, caracterizado por constituições estatutárias 

preocupadas em tutelar liberdades, mediante a constitucionalização de uma política 

econômica absenteísta, deixa de fazer sentido no paradigma do Estado Social, que se faz 

necessário constitucionalizar uma política econômica marcada por objetivos de 

transformação social que, por isso, adquire o qualificativo de dirigente. 

10. A justiça social, enquanto valor, fundamenta axiologicamente os princípios da 

Constituição Econômica, preordenando-lhes de finalidades e servindo à construção da 

postura de equilíbrio denominada “Estado Democrático de Direito”, no qual convivem 

valores liberais com justiça social. 

11. O princípio da soberania impõe que a posição de coordenação e independência 

em face dos demais Estados soberanos, legitime, tão somente, a autolimitação mediante 

acordos, tratados internacionais e atos do Poder Constituinte, conferindo direito subjetivo 

aos administrados de se oporem aos atos de tributação que violem ou neguem aplicação 

aos tratados ou acordos internacionais em matéria tributária. 

12. O princípio da soberania impõe a adoção do princípio do destino, em relação à 

tributação sobre o consumo como meio de evitar ou mitigar distorções à competitividade 

dos produtos nacionais, impondo-se a igualação de sua competitividade com o objetivo de 

desestimular importações, fomentar o desenvolvimento da indústria nacional e a inovação 

tecnológica, implicando o reconhecimento do direito subjetivo aos efeitos econômicos da 

desoneração tributária das exportações. 
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13. O princípio da soberania impõe a utilização da tributação extrafiscal como meio 

de fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico, vedando, ainda, a tributação 

mais onerosa de bens essenciais à pesquisa científica e à inovação tecnológica. 

14. O princípio da soberania e seu consectário dever de não-intervenção impõe a 

abstenção estatal em adotar uma política tributária que fomente a concorrência ruinosa por 

investimentos que implique efeitos deletérios a outras economias e o dever de implementar 

a partilha de informações fiscais. 

15. O princípio da propriedade privada, independentemente da explícita vedação à 

tributação com efeitos de confisco, assegura a proteção constitucional contra atos de 

tributação que ocasionem supressão parcial e oblíqua da propriedade privada. 

16. A progressividade tributária, além de instrumento da Constituição Econômica 

para cumprimento da função redistributiva (redução das desigualdades sociais), é 

instrumento para implementação dos prognósticos de efeitos da utilização da propriedade 

privada em conformidade com a sua função social, condicionando seu uso ao bem-estar 

geral. 

17. O princípio da neutralidade concorrencial da tributação deduz-se do princípio 

da livre concorrência, sendo meramente explicitado pelo art. 146-A da Constituição da 

República, implicando a necessidade de estruturação das obrigações tributárias principais e 

acessórias, bem como a garantia de sua eficácia, de modo a evitar ou mitigar eventuais 

distorções à concorrência, independentemente de qualquer previsão constitucional que 

exija a tributação não-cumulativa, especificamente, a algum tributo. 

18. Os efeitos da tributação cumulativa em impostos plurifásicos ocasionam o 

aumento da carga tributária proporcionalmente à introdução de elos na cadeia econômica, 

induzindo a integração vertical, o que ocasiona barreiras à entrada e permanência de 

agentes econômicos no mercado. A eliminação dos efeitos anticoncorrenciais e, portanto, a 

tutela do princípio da livre concorrência pode dar-se com a introdução da tributação não-

cumulativa, mediante a qual a carga tributária mantém-se inalterada independentemente do 

número de elos na cadeia econômica. 

19. As regras constitucionais, segundo as quais as exonerações tributárias não 

implicarão créditos para as operações seguintes e acarretarão anulação de créditos em 

relação às operações anteriores, são materialmente inconstitucionais por introduzirem 

cumulatividade no sistema tributário, violando o princípio da livre concorrência. 



222 

 

20. O sistema de crédito físico que limita a não-cumulatividade ao direito de crédito 

nas aquisições de matérias-primas e produtos intermediários é fonte de cumulatividade, 

ocasionando restrição ao princípio da livre concorrência. 

 21. A limitação ao direito de transferência ou restituição de créditos acumulados 

implica introdução de cumulatividade no sistema tributário, resultando em maiores custos e 

perda de competitividade, o que representa violação ao princípio da livre concorrência. 

22. A previsão do art. 195, §12° da Constituição da República pode resultar em 

efeitos anticoncorrenciais, uma vez que a restrição da não-cumulatividade a determinados 

setores, além de violar o princípio da livre concorrência per si, pode ocasionar ainda mais 

efeitos deletérios à concorrência pela diferenciação de setores da economia que implique 

tratamentos diferenciados a contribuintes inseridos num mesmo mercado relevante. 

23. A vedação à devolução de imposto excessivamente recolhido em virtude da 

substituição tributária é fonte de cumulatividade, implicando violação ao princípio da livre 

concorrência. 

24. O princípio da tutela do consumidor impõe o direito à educação para o consumo 

com ampla informação sobre a carga tributária incidente sobre as operações, inclusive na 

documentação fiscal. 

25. O princípio da tutela do consumidor fundamenta a tributação sobre o consumo 

seletiva em função da nocividade à saúde e à segurança do consumidor, em acordo com as 

diretrizes da política nacional de relações de consumo. 

26. A não atribuição de propriedade privada aos bens ambientais ocasiona o 

surgimento de externalidades mediante a imputação do custo ambiental à coletividade, 

impondo-se a institucionalização de mecanismos de internalização desses custos, levando-

os a serem suportados pelos agentes que os produzem em maior medida que o ganho 

decorrente de sua apropriação gratuita, como forma de induzir a preservação ambiental. 

27. A tributação ambiental presta-se a induzir a utilização racional e possibilitar a 

arrecadação de recursos ao restabelecimento do equilíbrio ambiental, atuando na esfera de 

licitude do uso de bens ambientais, uma vez que tributo não poderá ser sanção por ato 

ilícito, razão pela qual, ainda que instituída a tributação ambiental, são de fundamental 

importância as sanções administrativas e penais. 
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28. A vinculação do aspecto material da hipótese de incidência das taxas a uma 

atuação estatal e a dificuldade de identificação dos usuários dos bens ambientais implicam 

impossibilidade de instituí-las, visando a induzir ou evitar determinadas condutas dos 

contribuintes. A instituição de taxas ambientais limita-se àquelas instituídas em razão do 

exercício do poder de polícia de fiscalização de atividades ambientais. 

29. A atribuição de valor econômico à apropriação gratuita de bens ambientais 

implica possibilidade de instituir impostos, tomando-a como aspecto material da hipótese 

de incidência e possibilitando a internalização das externalidades geradas. O contexto 

constitucional indica a tributação ambiental, mediante a instituição de impostos pela 

competência residual atribuída à União, sendo oportuna a modificação constitucional do 

art. 167, IV, para possibilitar a vinculação dos recursos arrecadados a atuações estatais em 

políticas públicas de preservação e restauração ambiental. 

30. A transitoriedade da contribuição de intervenção no domínio econômico, cuja 

instituição deixa de ser justificada quando se atinge a finalidade pretendida, é incompatível 

com a permanente necessidade de reparação e reconstituição dos bens ambientais, razão 

pela qual não é espécie tributária ideal à internalização de externalidades ambientais. 

31. O princípio da busca pelo pleno emprego induz a política tributária a servir ao 

cumprimento da função estabilizadora do Estado, mediante a qual se implementa o pleno 

emprego pelo aumento do gasto público e diminuição da carga tributária. Como o pleno 

emprego deve ser obtido com estabilidade econômica, para evitar um alto nível de 

demanda agregada, que pode ter como efeito a inflação, procede-se em sentido inverso, 

aumentando a carga tributária e diminuindo o gasto público. 

32. O princípio do tratamento favorecido às empresas de pequeno porte leva à 

formalização dos negócios, possibilitando a aplicação isonômica da lei tributária, a tutela 

do consumidor e do meio-ambiente e, pela diminuição da carga tributária, possibilita a 

continuidade dos empreendimentos, removendo barreiras à entrada e permanência desses 

agentes econômicos no mercado. 

33. O princípio da livre iniciativa é violado pela definição de períodos temporais 

para apuração da renda e pela vedação de compensação integral de prejuízos em períodos 

subsequentes, quando há assincronicidade entre gastos e receitas em empreendimentos de 

maior risco, quando a impossibilidade de correção de tais distorções tributárias torna 
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proibitiva a escolha por empreendimentos arriscados ou assíncronos quanto às despesas e 

receitas. 

34. O princípio do Estado Social, na Constituição da República de 1988, expressa-

se como forma de consubstanciação do valor justiça social, impondo a erradicação da 

pobreza, marginalização e redução das desigualdades regionais e sociais como 

instrumentos do desenvolvimento econômico, comprometido com a dignidade da pessoa 

humana, que não poderá se confundir com um mero crescimento econômico quantitativo. 

35. No Estado Democrático de Direito, característico da constituição dirigente, a 

função dos tributos não se limita à arrecadação tributária, mas abrange, também, objetivos 

de redistribuição da riqueza nacional, pelos quais se justifica a ampla progressividade geral 

do sistema tributário.  

36. O exame dos critérios de quantificação da obrigação tributária demonstra a 

existência dos critérios: fixo, proporcional e graduado, sendo que, nesse último, impõe-se 

distinguir as alíquotas nominais e efetivas. 

37. O exame das teorias do sacrifício pelas quais se busca uma justificação à 

progressividade como um critério de igualdade tributária revela a arbitrariedade inerente às 

definições de progressividade que a alçam à condição de requisito necessário à igualdade 

tributária e, portanto, a decorrência lógica do princípio da capacidade contributiva.  

38. As teorias do sacrifício fundamentam-se em falsos pressupostos lógicos: 

utilidade marginal decrescente da renda; função de utilidade marginal da renda semelhante 

para qualquer agente econômico; e possibilidade de expressão numérica da utilidade de 

diversos valores de renda.  

39. A utilização indiscriminada da concepção de utilidade marginal decrescente da 

renda e sua aplicação para justificação das teorias do sacrifício emprestou uma falsa 

cientificidade às afirmações segundo as quais a progressividade realiza a capacidade 

contributiva.  

40. A progressividade representa uma forma de discriminação e rejeição da 

tributação proporcional, além de uma maneira de reiterar e difundir a concepção segundo a 

qual seria ilegítima a aquisição de grandes fortunas em curtos espaços de tempo. 

41. Por quaisquer das teorias que se analise o problema, percebe-se a arbitrariedade 

inerente à definição de uma curva de elasticidade da utilidade marginal da renda em função 



225 

 

de variações em si própria, uma vez que as preferências que devem ser conhecidas e 

mensuradas para definição de utilidade (o que influencia a elasticidade da utilidade 

marginal da renda) são, por definição, pessoais e, por isso, inatingíveis por critérios legais, 

sendo arbitrária qualquer definição tornada geral e abstrata. 

42. Parece que a progressividade, apesar de não se justificar enquanto decorrência 

lógica do princípio da capacidade contributiva ou necessária à igualdade tributária, 

justifica-se como instrumento ao princípio do Estado Social, pelo qual se busca a redução 

das desigualdades regionais e sociais. 

43. Apesar da opinião de diversos autores analisados, a progressividade não se 

vincula à capacidade contributiva, contentando-se a capacidade contributiva com a 

tributação proporcional que respeite o mínimo existencial e a vedação ao confisco. 

44. A progressividade tributária exigida pelo princípio do Estado Social não 

depende de um ou outro imposto cujas alíquotas sejam progressivamente graduadas, mas 

da estruturação de um sistema tributário em que haja predominância dos impostos 

progressivos sobre os regressivos, sendo, idealmente, sempre inversamente proporcional a 

relação entre a carga tributária e a renda. 

45. No Brasil, observa-se a predominância da tributação indireta e a insuficiência 

da tributação direta na formação do nível de tributação agregado, os quais levam à 

regressividade do sistema tributário. 

46. A análise da divisão da população economicamente ativa por classes de 

rendimentos demonstra o reduzido número de pessoas potencialmente sujeitas ao imposto 

de renda direto e progressivo, demonstrando a baixa renda per capita como um fator que 

contribui decisivamente à dependência pela tributação indireta sobre o consumo, 

agravando o grau de regressividade do sistema tributário brasileiro e contribuindo para a 

manutenção da desigualdade social. 

47. O recente aumento da participação da tributação direta na carga tributária total 

não se deve a uma real melhora na qualidade do sistema tributário, mas à tributação de 

valores nominais e não reais, de modo que a defasagem quanto às correções da tabela do 

imposto de renda pessoal implicam um verdadeiro imposto sobre a inflação. 

48. A tributação direta deve compreender os efeitos da inflação, evitando-se 

artificiais aumentos da base tributária e necessária seletividade segundo a essencialidade, 
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diminuindo a proporção da carga tributária em relação à renda arcada pela grande maioria 

da população classificada nos menores extratos de renda.   

49. A redução das desigualdades regionais e sociais poderá ser alcançada, ainda, 

pela tributação extrafiscal, concedendo-se incentivos fiscais. Esses, se concedidos por 

Estados Federados, deverão observar a legalidade do ponto de vista da Lei Complementar 

n. 24/1975, sob pena de configurar-se a guerra fiscal que estimula o uso ineficiente de 

recursos econômicos, afetando negativamente a capacidade de geração de riquezas no país, 

desestimulando melhorias na produção das empresas beneficiadas, permitindo a 

concorrência predatória, criando barreiras à entrada e permanência de outros concorrentes, 

causando insegurança jurídica e desestimulando investimentos em determinados setores. 

50. A redução das desigualdades regionais e sociais, aliada ao princípio da 

“pertença econômica”, reclamam a superação do princípio misto no ICMS, pelo qual parte 

da arrecadação nas operações interestaduais pertence ao Estado produtor da mercadoria. 

Impõe-se a adoção do princípio do destino, privilegiando-se o Estado no qual reside o 

consumidor, demandando por bens públicos a serem providos pelo Estado, uma vez que o 

ICMS o onera, extinguindo-se a inconstitucional transferência de renda de um estado mais 

pobre da federação a outro mais abastado. 

51.  É comum a todos os princípios que disponham sobre a distribuição 

interindividual dos ônus tributários a preocupação com imperativos éticos, com a 

concepção de igualdade característica do ideário dominante e com razões práticas que 

reduzem a resistência social ao tributo. 

52. O princípio do custo deve ser o critério de justiça para repartir individualmente 

os tributos vinculados a uma atuação estatal (taxas e contribuições de melhoria) que criem 

utilidades individualmente e exclusivamente apropriáveis (bens privados). Impõe-se a 

utilização de quantos tributos vinculados a uma atuação estatal quantos possíveis como 

forma de eliminar a concorrência por recursos orçamentários, permitindo um 

financiamento mais eficiente dos bens públicos e semipúblicos. 

53. Bens públicos e semipúblicos são, respectivamente, aqueles cuja utilização por 

um indivíduo não exclui o benefício dos demais e geram externalidades positivas, de modo 

que seus benefícios à sociedade não se restringem ao usuário, razão pela qual a 

Constituição exige sua universalização, tornando, dessa forma, ineficiente o regime de 
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mercado para provê-los e inconstitucional o financiamento tributário pelo princípio do 

custo.    

54. O princípio do benefício implica divisão interindividual dos ônus tributários em 

consonância aos benefícios auferidos pela existência das prestações estatais. Considerando 

a renda uma das melhores medidas desses benefícios, o princípio do benefício leva a uma 

tributação proporcional. 

55. A evolução entre os paradigmas constitucionais do liberalismo ao Estado Social 

ocasionou a introdução da proteção do mínimo vital e a vedação ao confisco, forjando, 

dessa forma, o princípio da capacidade contributiva. 

 56. O princípio da capacidade contributiva é critério justo para nortear a divisão 

dos ônus fiscais destinados ao financiamento de bens públicos e semipúblicos nos 

paradigmas do Estado Social e do Estado Democrático de Direito (pós-positivista). 

57. A justiça fiscal apresenta-se como um objetivo mediato da Constituição 

Econômica, enquanto seja necessária à justiça social, impondo-se reconhecer uma relação 

de subsidiariedade entre os princípios que lhes são decorrentes, cujos sistemas tributários 

justos devem dar curso simultaneamente. 

58. O princípio da igualdade exige tratamento semelhante, consequentemente, 

aplicação isonômica da lei tributária às pessoas sujeitas à imposição, admitindo-se, 

contudo, distinções quanto à tributação com finalidade fiscal em função de diferentes 

níveis de capacidade de pagamento do tributo e, em relação à tributação extrafiscal, em 

função de outras finalidades aceitas segundo os testes do princípio da proporcionalidade. 

59. A execução isonômica das leis tributárias que realiza o princípio da igualdade 

tributária depende do incremento dos riscos oriundos da evasão, mediante a implementação 

de tecnologias fiscais que sirvam ao aumento da eficiência nas tarefas de detectar e punir a 

evasão fiscal, de modo que as administrações fazendárias passem a selecionar amostras de 

contribuintes para fiscalização pela existência de indícios de evasão, resultando em efeitos 

preventivos ocasionados pelo aumento do risco oriundo da evasão e efetividade da 

punição. 

60. A execução isonômica das leis tributárias pode se dar mediante a instituição de 

retenções na fonte, todavia isso pode ocasionar a regressividade do sistema tributário em 

relação àqueles submetidos à retenção, se inexistir mecanismos eficientes de detecção e 

punição da evasão fiscal. Além disso, pode servir-se da utilização de presunções e sistemas 
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de obtenção estimada das bases de cálculo das exações tributárias, às quais devem observar 

a normalidade média e permitirem prova em contrário. 

61. O princípio da generalidade na tributação exige que qualquer pessoa esteja 

submetida aos gravames fiscais, desde que dotada de capacidade contributiva, vedando-se 

irrazoáveis permissões estatais para que pessoas ou grupos deixem de se submeter à 

tributação. 

62. As influências corporativistas na formação da vontade estatal acarretam 

determinadas exonerações ou tratamentos tributários favorecidos a determinadas pessoas 

ou grupos de influência, de modo que tais decisões podem não se fundamentar em reais 

diferenças de capacidade contributiva, sequer apresentarem-se proporcionais aos efeitos 

socioeconômicos acarretados à sociedade em função da renúncia fiscal. 

63. À eficácia do princípio da generalidade na tributação é necessário o 

reconhecimento da economia informal e do grande contingente de cidadãos não alcançados 

pela tributação. Para mitigar o efeito peso morto da tributação, o sistema tributário deve 

apresentar alíquotas médias posicionadas de modo a evitar a inviabilidade de atividades 

econômicas determinada pela tributação, servindo ao objetivo de expandir o universo de 

contribuintes. 

64. O princípio da universalidade tributária exige a tributação de todos os signos de 

riqueza expressivos de capacidade econômica, significando a afirmação da instituição de 

sistemas tributários plúrimos, com múltiplas bases de incidência, em que as vantagens de 

um tributo se compensam às desvantagens de outros, levando a que, em algum momento, a 

riqueza seja alcançada pela tributação, ainda que os contribuintes tenham meios para 

evadirem-se de determinados tributos. 

65. O princípio da capacidade contributiva exige a distribuição interindividual dos 

ônus fiscais proporcionalmente à sua capacidade econômica, preservando o mínimo vital e 

a o direito à propriedade. 

66. A proteção ao mínimo vital justifica-se, ainda, como mecanismo de proteção 

das liberdades individuais, que dependem da garantia de possibilidades fáticas concretas ao 

seu exercício, encontrando respaldo constitucional no art. 3° (cláusula transformadora) e 

no art. 226 (proteção à família), ademais de ser decorrência lógica do princípio da 

capacidade contributiva. 
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67. A eficácia da intributabilidade do mínimo vital, em relação à tributação sobre a 

renda, depende da definição de seu quantum. É satisfatória a ideia de utilizar o art. 7°, IV, 

que reporta as utilidades essenciais a serem providas ao cidadão e à sua família pelo 

salário-mínimo como marco para a instituição de uma faixa de isenção e de deduções 

integrais de tais despesas na apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda. Em 

relação à tributação sobre o consumo, alcança-se a eficácia da intributabilidade do mínimo 

vital pela diferenciação de alíquotas pela seletividade segundo a essencialidade dos bens. 

68. A baixa elasticidade na demanda dos bens essenciais incentiva os governos de 

países em desenvolvimento com baixa renda per capita (caso do Brasil) a concentrarem os 

esforços arrecadatórios em tais bens, a despeito de sua essencialidade, violando a 

seletividade segundo a essencialidade determinada pelo princípio da capacidade 

contributiva. A baixa elasticidade de alguns bens superiores, por sua vez, indica a 

possibilidade onerá-los a maiores cargas tributárias, sem expressiva realização de 

atividades no mercado informal. 

69. Os bens supérfluos (não essenciais) são escassamente consumidos nos Estados 

da Federação, cujas economias são menos desenvolvidas, razão pela qual a tributação, 

observando a seletividade segundo a essencialidade, ocasiona-lhes significativa redução da 

base tributária, cabendo aos formuladores da política tributária conciliar tal tensão entre 

justiça fiscal e necessidades orçamentárias. 

70. Diversas foram as tentativas doutrinárias e legislativas de quantificar a 

tributação com efeito de confisco, todavia parecem temerárias, no contexto jurídico 

brasileiro, tendo em vista que o Constituinte delas não se serviu, sendo sensato difundir a 

necessidade de pesquisar em cada caso concreto o limite da carga tributária sustentável que 

não represente supressão parcial da propriedade e permita a reprodução da fonte de 

riqueza, não inibindo o exercício lícito de atividades econômicas. 

 71. Há, portanto, diversas limitações constitucionais ao exercício de competências 

tributárias, comprometidas com o valor justiça, determinadas por princípios da 

Constituição Econômica e por princípios decorrentes da justiça fiscal, implícitos ou 

explícitos, que determinam os contornos de um sistema tributário ideal, não do ponto de 

vista da Ciência das Finanças, mas da ordem constitucional vigente, a ser instituído e 

tutelado pelos formuladores da política tributária que, por isso, não devem perseguir 

objetivos meramente orçamentários, condicionantes de uma desordenada atividade de 
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instituição de tributos, mas visar a superação da técnica da minudência, conferindo à 

ordem jurídica sua unicidade, necessária à compatibilização dos efeitos econômicos da 

tributação com as finalidades constitucionais. 
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