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RESUMO 

DINIZ, Rodrigo de Madureira Pará. A função indutora dos Impostos sobre Operações 
de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. 2017. 207 
p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2017. 
 

A presente dissertação tem por escopo a análise do emprego das normas de regência dos 
Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários com função indutora na vigência da atual regulamentação de tais tributos, 
editada por meio do Decreto nº 6.306/07. Para tanto, inicia-se o trabalho com a revisão 
histórica da introdução dos impostos em questão no ordenamento jurídico brasileiro e com 
o exame de suas disciplinas constitucional e regras-matrizes de incidência. Constatado o 
destacado aspecto indutor dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou 
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, analisa-se, na sequência, a aplicação das 
limitações constitucionais ao poder de tributar – em especial, dos princípios da 
anterioridade e da legalidade – às normas referentes aos aludidos impostos. Diante da 
conclusão alcançada de que a mitigação dos princípios da anterioridade e da legalidade 
disposta no texto constitucional em relação a tais tributos se justifica somente nas situações 
em que as correspondentes normas são editadas com função indutora, a terceira parte deste 
trabalho dedica-se à revisão das alterações realizadas pelo Poder Executivo na 
regulamentação dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários desde a edição do Decreto nº 6.306/07, buscando identificar 
o aspecto indutor das normas editadas e, consequentemente, a constitucionalidade da 
aplicação mitigada dos referidos princípios da anterioridade e da legalidade quando de suas 
edições. Por fim, à luz dos contornos constitucionais examinados inicialmente, a última 
parte da dissertação volta-se ao exame da legalidade e da constitucionalidade de 
controversas alterações efetuadas no Decreto nº 6.306/07, independentemente dos 
respectivos aspectos indutores. 
 

Palavras-chaves: Direito Tributário. Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, 
Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. Função indutora. Princípio da 
legalidade. Princípio da anterioridade.  



 

 

 

ABSTRACT 

DINIZ, Rodrigo de Madureira Pará. The instrumental function of the Taxes on Credit, 
Exchange, and Insurance Transactions and on Transactions Involving Bonds and 
Securities. 2017. 207 p. Master’s Degree – Law Faculty, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 

 
The scope of the present study is to analyze the use of the Taxes on Credit, Exchange, and 
Insurance Transactions and on Transactions Involving Bonds and Securities for 
instrumental purposes – especially, for purposes of economic intervention –, considering 
the current regulation applicable to such taxes, enacted by Decree Nr 6,306/07. In this 
regard, the first chapter comprises a historical review regarding the introduction of the 
taxes at matter into Brazilian legal system and the examination of its constitutional and 
legal disciplines. In view of the instrumental function of the Taxes on Credit, Exchange, 
and Insurance Transactions and on Transactions Involving Bonds and Securities, the scope 
of the second chapter is to examine the constitutional limitations and tax principles 
applicable to such taxes, especially the principles of anteriority and legality. Based on the 
understating that the mitigation of the principles and rules of anteriority and legality set 
forth by the Federal Constitution should solely apply to the Taxes on Credit, Exchange, 
and Insurance Transactions and on Transactions Involving Bonds and Securities in the 
situations where such taxes are used for instrumental purposes, the scope of the third and 
fourth chapters of this study is to review the recent changes carried out by the Brazilian 
Executive Branch in the regulation applicable to the Taxes on Credit, Exchange, and 
Insurance Transactions and on Transactions Involving Bonds and Securities in order to  
identify the potential inducing purposes of the rules enacted and confirm their controversial 
constitutionality and legality. 
 

Key-words: Tax Law. Taxes on Credit, Exchange, and Insurance Transactions and on 
Transactions Involving Bonds and Securities. Instrumental Function. Principle of Legality. 
Principle of anteriority. 
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INTRODUÇÃO 

A integração das economias mundiais, sobretudo nos campos comercial e financeiro, 

encontra-se, atualmente, significativamente consolidada, apresentando a interdependência 

dos mercados locais e o constante fluxo financeiro entre os países como seus traços 

fundamentais. 

Todavia, desde o surgimento das relações comerciais, creditícias e financeiras entre 

agentes (credores e devedores, importadores e exportadores) de diferentes localidades, 

tem-se no uso de moedas (ou parâmetros monetários) diversas um entrave à plena e 

simples consecução das referidas operações. 

Neste contexto, considerando que até mesmo dentro de blocos comerciais e 

econômicos (por exemplo, o Mercosul e a União Europeia) o uso de uma moeda comum 

pelos diferentes países é uma exceção, a adoção de “moedas internacionais” como o dólar 

norte-americano e, em menor escala, o euro e a libra esterlina, torna-se absolutamente 

justificável e imprescindível. 

Nesta linha, dada a natural intensidade das operações de câmbio necessárias à 

conversão das moedas locais às ditas “moedas internacionais” e os impactos – positivos e 

negativos – que os respectivos fluxos financeiros geram sobre as economias locais 

(sobretudo na disponibilidade de recursos para o financiamento das atividades 

econômicas), não é de se estranhar a atenção cada vez maior dispensada pelos governos às 

operações de câmbio e suas correspondentes regulamentações. A chamada “guerra 

cambial” ocupa, com frequência, as manchetes das páginas de economia e, não à toa, foi 

amplamente debatida em recentes fóruns internacionais, como a Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e o Comitê Monetário e Financeiro Internacional 

(CMFI), do Fundo Monetário Internacional (FMI)2. 

                                                           
2  Nesse sentido, destacam-se as críticas apresentada pelo FMI às medidas de “guerra cambial” adotadas 

recentemente por diferentes países, conforme comunicado referente à trigésima quarta reunião do CMFI, 
publicado em 8 de outubro de 2016 (INTERNATIONAL MONETARY FUND. Communiqué of the 

Thirty-Fourth Meeting of the International Monetary and Financial Committee, Washington, DC, Oct. 8, 
2015. Disponível em: <http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/10/08/AM16-cm100816-
Communique-of-the-Thirty-Fourth-Meeting-of-the-IMFC>. Acesso em: 23 abr. 2016). 

 Sobre o tema da “guerra cambial”: CORSETTI, Giancarlo; PESENTI, Paolo; ROUBINI, Nouriel; TILLE, 
Cedric. Competitive Devaluations: Toward A Welfare-Based Approach, Journal of International 

Economics, Cambridge, MA, US, v. 51, p. 217-241, jan. 1999. Disponível em: 
<http://www.nber.org/papers/w6889.pdf>. Acesso em: 15 set. 2016. 
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Não foge o Brasil a esta regra. Na medida em que o fluxo de entrada e saída de 

recursos do país depende obrigatoriamente de contratações de operações de câmbio, há 

uma atenção especial da União em relação a essas operações, tanto da perspectiva 

regulatória quanto fiscal, com constantes alterações nas regras aplicáveis às operações em 

questão. 

Com efeito, em linha com a competência outorgada pelo artigo 153, inciso V, da 

Constituição Federal de 1988 à União, as operações de conversão de moeda estrangeira 

para a moeda brasileira (ou vice-versa) estão sujeitas, atualmente, à incidência do Imposto 

sobre Operações de Câmbio. Ou seja, em todas as operações de câmbio (por exemplo, as 

contratadas por exportadores, importadores, investidores e instituições financeiras), como 

há necessidade de converter a moeda estrangeira em reais ou converter os valores em reais 

para moeda estrangeira, há de se avaliar as correspondentes implicações em relação ao 

referido tributo. 

Isso significa que, a depender da alíquota do Imposto sobre Operações de Câmbio 

incidente sobre as aludidas operações, necessárias aos fluxos internacionais de dividas, as 

correspondentes operações comerciais e financeiras podem ser significativamente 

oneradas. Evidente, portanto, o impacto que o referido imposto apresenta sobre a 

disposição dos aludidos agentes em realizar determinadas atividades econômicas. 

Da mesma forma, a concessão doméstica de crédito, por entidades de natureza 

financeira ou não, é objeto de análise cuidadosa pela União no exercício de sua 

competência constitucional para legislar sobre políticas de crédito e referentes ao sistema 

monetário em geral, sobretudo em virtude dos impactos que tais operações financeiras 

apresentam em relação aos índices de endividamento e de consumo das pessoas jurídicas e 

físicas domiciliadas no Brasil e dos consequentes reflexos nas taxas de crescimento e 

inflação do país como um todo. 

De fato, o controle da inflação é, historicamente, um dos principais desafios 

enfrentados pelos governos brasileiros, razão pela qual o Imposto sobre Operações de 

Crédito, cuja competência para instituição igualmente foi conferida pelo artigo 153, inciso 

V, da Constituição Federal de 1988 à União, passa a apresentar singular relevância ao 

constituir, destacadamente, um instrumento para indução e intervenção no âmbito das 

aludidas políticas monetárias e de crédito. 
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No mesmo sentido, é de se registrar, ainda, o exercício pela União da competência 

outorgada a ela pelo referido dispositivo constitucional para instituição dos Impostos sobre 

Operações de Seguros e sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. 

Isso porque, considerando-se o expressivo desenvolvimento experimentado pelos 

mercados securitário, financeiro e de capitais brasileiros nas últimas décadas – em especial, 

com a abertura do mercado de resseguros brasileiro promovida pela Lei Complementar nº  

126, de 15 de janeiro de 2007, e com a conferência ao país do denominado “grau de 

investimento” pelas agências de risco e crédito internacionais entre 2008 e 2015, a 

incidência dos aludidos tributos sobre as operações desenvolvidas no âmbito dos referidos 

mercados passaram a apresentar relevância em termos arrecadatórios e, principalmente, em 

relação à indução pelo Estado dos comportamentos dos agentes participantes dos mercados 

securitário, financeiro e de capitais brasileiros. 

Nesse cenário, mostra-se pertinente a revisão das características fundamentais e dos 

contornos constitucionais dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou 

Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, bem como dos aspectos arrecadatórios e 

indutores envolvidos nas alterações realizadas nos últimos anos na legislação de regência 

dos referidos impostos. 

Com efeito, servindo-se da faculdade que lhe foi conferida pela Constituição Federal 

de 1988, o Poder Executivo realizou, nos últimos anos, sucessivas – e, muitas vezes, 

controversas – alterações na legislação de regência dos Impostos sobre Operações de 

Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. Como destacado 

por MOSQUERA, os tributos em questão têm sido frequentemente utilizados pelo 

Governo Federal para adoção de políticas nas áreas monetária, cambial e creditícia3. 

Daí porque, embora parcela expressiva da doutrina nacional classifique, de forma 

genérica, os Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos 

ou Valores Mobiliários como tributos “extrafiscais”, de forma a justificar as sucessivas 

alterações em sua legislação pelo Poder Executivo mediante a edição de atos infralegais, 

questiona-se em que medida as alterações realizadas nos últimos anos efetivamente 

apresentaram destacado aspecto indutor e propósitos de intervenção sobre o domínio 

                                                           
3  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Os impostos sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários: conceitos fundamentais. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz; ZILVETI, 
Aurelio; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Tributação internacional e dos mercados financeiro e 

de capitais: curso de especialização. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 103-104. 
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econômico. Mais do que isso, questiona-se se a realização de repentinas e sucessivas 

alterações legais não implicaram na instituição de normas em desacordo com as 

características constitucionalmente estabelecidas para os Impostos sobre Operações de 

Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. 

Nessa linha, a presente dissertação tem por objetivo central a revisão das alterações 

realizadas desde 2007 nas normas de regência dos aludidos impostos sob dois diferentes 

enfoques, a saber:  

i) primeiramente, analisar-se-á se as alterações realizadas pelo Poder Executivo 

confirmam a aludida caracterização genérica das normas de regência dos Impostos sobre 

Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 

como normas com função indutora, justificando a indistinta aplicação a tais normas do 

tratamento específico disposto no texto constitucional para os aludidos tributos no que se 

refere aos princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade;  

ii) na sequência, em uma segunda análise, examinar-se-á se, independentemente de 

eventual aspecto indutor, parte das previsões de incidência dos referidos tributos, como 

dispostas na legislação vigente, está de acordo com os contornos constitucionais e legais 

estabelecidos para os referidos tributos. 

Diante de tal escopo, entendeu-se oportuno estruturar o presente estudo em quatro 

capítulos. O primeiro deles revisará os contornos constitucionais estabelecidos em relação 

aos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou 

Valores Mobiliários, bem como as previsões legais inerentes às correspondentes regras-

matrizes.  

Especificamente, o primeiro capítulo apresentará os elementos essenciais para que as 

revisões propostas para os segundo e terceiro capítulos possam ser realizadas. Assim, após 

a revisão histórica das normas relacionadas aos Impostos sobre Operações de Crédito, 

Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários em nosso ordenamento 

jurídico, sobretudo no plano constitucional, e dos principais exemplos referentes à 

tributação das transações financeiras no Direito Comparado, serão detalhados os contornos 

conferidos aos referidos tributos pela Constituição Federal de 1988, bem como as 

previsões legais referentes às correspondentes regras-matrizes de incidências – 

detalhamento este essencial para que se possa avaliar, no quatro capítulo, a 

constitucionalidade e a legalidade de determinadas normas editadas nos últimos anos pelo 

Poder Executivo em relação aos impostos em questão.   
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Com fulcro nas características dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, 

Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários detalhadas no primeiro capítulo, a 

segunda parte desta dissertação versará sobre a possibilidade e as implicações de as normas 

referentes aos aludidos tributos serem empregadas com funções indutoras, notadamente em 

virtude do tratamento específico conferido pelo texto constitucional aos impostos em 

questão em relação aos princípios da legalidade e da anterioridade.  

Em particular, o segundo capítulo versará sobre a possibilidade de as normas 

referentes aos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a 

Títulos ou Valores Mobiliários apresentarem funções indutoras diante dos preceitos gerais 

de intervenção no domínio econômico dispostos no texto constitucional, bem como as 

limitações estabelecidas pela própria Constituição Federal de 1988 ao poder de tributar. 

Nesse sentido, o segundo capítulo se dedicará, em especial, ao exame do tratamento 

específico conferido pelo texto constitucional aos Impostos sobre Operações de Crédito, 

Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários no que se refere aos 

princípios da legalidade e da anterioridade. Debater-se-á, nesse diapasão, se o tratamento 

em questão deve ser aplicado a todas as normas referentes aos aludidos impostos ou 

somente àquelas editadas com função indutora. 

No terceiro capítulo, serão analisadas as principais alterações realizadas pelo Poder 

Executivo na legislação de regência dos aludidos tributos desde a edição do Decreto nº 

6.306/07, atual regulamento dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou 

Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. Destarte, buscar-se-á identificar os aspectos e 

as funções das normas editadas desde 2007, com o propósito fundamental de diferenciar, 

com vistas à aplicação do tratamento específico detalhado no segundo capítulo, as normas 

editadas com função indutora – em que o legislador, com vistas à indução de certas 

atividades, vinculou a determinados comportamentos certos consequentes específicos 

(positivos ou negativos) – daquelas editadas com função meramente arrecadatória. 

Especificamente, serão objeto de análise, no terceiro capítulo, as normas de regência 

dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou 

Valores Mobiliários editadas quando da extinção da Contribuição Provisória sobre a 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 

(CPMF), as normas referentes à tributação pelo Imposto sobre Operações de Crédito das 

operações contratadas por pessoas físicas, e as normas relacionadas ao Imposto sobre 

Operações de Câmbio aplicáveis às operações de câmbio vinculadas às importações e 
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exportações de bens e serviços, às captações externas e aos investimentos estrangeiros nos 

mercados financeiro e de capitais brasileiros. 

Para tanto, ainda que, conforme premissa detalhada na sequência, a referida 

caracterização das normas seja realizada, fundamentalmente, com fulcro nos 

correspondentes aspectos e funções, buscar-se-á contextualizar, da perspectiva econômica, 

cada uma das alterações realizadas pelo Poder Executivo. Isso porque, os dados 

econômicos em questão mostram-se valiosos instrumentos para a identificação dos 

comportamentos e das atividades econômicas cujas normas tributárias indutoras pretendem 

incentivar ou desestimular.  

No último capítulo, será analisada a conformidade de determinadas previsões de 

incidência dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a 

Títulos ou Valores Mobiliários, introduzidos na regulamentação em vigor, com os 

contornos constitucionais e legais estabelecidos para os referidos tributos, 

independentemente de eventual aspecto indutor vislumbrado pelo legislador ao instituí-las. 

Assim, o quarto capítulo versará, especificamente, sobre a constitucionalidade e a 

legalidade das regras dispostas na legislação vigente referentes à incidência do Imposto 

sobre Operações de Crédito sobre as operações de factoring e sobre as novações de 

operações de crédito, do Imposto sobre Operações de Câmbio sobre as operações 

simbólicas de câmbio e do Imposto sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários sobre as operações com instrumentos derivativos.  

O desenvolvimento de tais capítulos servirá de suporte às conclusões, apresentadas 

na última parte do trabalho, nas quais se objetiva indicar se as normas dos Impostos sobre 

Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 

editadas pelo Poder Executivo na vigência do Decreto nº 6.306/07 possibilitam sua 

indistinta caracterização como normas com função indutora, bem como se parte das 

normas em questão apresentam vícios de constitucionalidade ou ilegalidade. 

Por oportuno, vale destacar que, para fins da presente análise, foram adotadas as 

seguintes premissas: 

i) Embora se reconheça que parcela expressiva da doutrina opte por caracterizar os 

próprios tributos como “extrafiscais”, adota-se no presente estudo o posicionamento 
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manifestado por ROCHA4 no sentido de que a “extrafiscalidade” é um fenômeno atribuível 

às normas jurídicas relativas aos tributos – em especial, àqueles referentes aos fatos 

geradores, às bases de cálculo e às alíquotas –, e não aos tributos em si.  

Com efeito, a premissa em questão é essencial para que se questione, no terceiro 

capítulo, a indistinta caracterização das normas de regência dos Impostos sobre Operações 

de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários como normas 

com função indutora. 

ii) A despeito dos diferentes conceitos apresentados pela doutrina em relação às 

normas tributárias com função indutora e dos inúmeros critérios propostos para a sua 

identificação, a presente dissertação alinha-se ao entendimento de SCHOUERI5, para quem 

as normas tributárias indutoras devem ser entendidas meramente como um dos aspectos 

das normas tributárias – normas estas que não deixam de apresentar função arrecadatória e, 

eventualmente, podem também apresentar funções de simplificação ou de distribuição da 

carga tributária. Não se admite, portanto, a existência de normas tributárias com função 

indutora “pura”, ou seja, sem função arrecadatória.  

Assim, as referências neste trabalho às denominadas normas tributárias com função 

indutora pautam-se em um corte teórico da norma tributária, com o propósito de realçar a 

função indutora porventura desempenhada. 

Nesse sentido, com fulcro nos ensinamentos de SCHOUERI, as normas tributárias 

com função indutora serão identificadas, na presente dissertação, como aquelas por meio 

das quais o legislador, com o propósito de intervenção no domínio econômico, vinculou a 

determinado comportamento um consequente, que pode corresponder a uma vantagem 

(incentivo à adoção de certo comportamento) ou um agravamento (desincentivo à adoção 

de certo comportamento).  

iii) Sempre que possível, os propósitos de intervenção no domínio econômico que 

nortearam parte das alterações realizadas na legislação de regência dos Impostos sobre 

Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários serão 

contextualizados mediante dados disponibilizados pelo Ministério da Fazenda e pelos 

órgãos competentes, notadamente pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Reconhece-se, 

                                                           
4  ROCHA, Paulo Victor Vieira da. Fiscalidade e Extrafiscalidade: uma Análise Crítica da Classificação 

Funcional das Normas Tributárias, Revista Direito Tributário Atual, n. 32, p. 256-274, p. 259-260. 
5  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005, p. 40. 
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contudo, as limitações do presente trabalho em analisar os dados em questão de maneira 

aprofundada da perspectiva da ciência econômica. 

iv) Ainda que se tenha conhecimento de importante posicionamento doutrinário 

contrário à possibilidade de instituição de normas tributárias com função de inibir a 

consecução de certos comportamentos e atividades econômicas, adota-se no presente 

estudo, como acima indicado, o entendimento de que, para fins de intervenção no domínio 

econômico, o legislador pode vincular a determinado comportamento um consequente 

equivalente a um agravamento, ou seja, um desestímulo à realização de certa atividade. 

Nesse particular, vale observar que, como pontuado por MACHADO e MACHADO 

SEGUNDO6, o reconhecimento de tal possibilidade de instituição de normas tributárias 

com função de inibir a consecução de certos comportamentos não pressupõe a conversão 

da atividade lícita, desencorajada, em ilícita. 

Ainda que se reconheça a extensão e importância das discussões doutrinárias 

relativas a cada uma das premissas adotadas, a adoção de tais critérios e fixação das 

referidas premissas são essenciais para que se observe o escopo delimitado para a presente 

dissertação e para que a qualidade das análises propostas não seja comprometida. 

Nesse sentido, de forma a limitar o escopo do presente estudo e, assim, não 

comprometer o seu objetivo inicial, destaca-se, ainda, que serão objeto de análise, no 

âmbito dos terceiro e quarto capítulos, as alterações realizadas pelo Poder Executivo nas 

normas de regência dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou 

Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários no período compreendido entre 14 de dezembro 

de 2007 (data de edição do Decreto nº 6.306/07) e 31 de dezembro de 2015. Como 

mencionado, o Poder Executivo tem realizado alterações nas normas de tais impostos com 

bastante frequência, de forma que, embora as análises apresentadas sejam merecedoras de 

contínua atualização, a elaboração da presente dissertação requer a definição do aludido 

corte temporal. 

Ainda em relação às revisões realizadas nos terceiro e quarto capítulos, cabe observar 

que, diante do mencionado amplo universo de alterações realizadas  nas normas de 

regência dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos 

                                                           
6  MACHADO, Hugo de Brito; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Sanções políticas como meio 

coercitivo na cobrança de tributo. Incompatibilidade com as garantias constitucionais do contribuinte. 
Efeito suspensivo a recurso extraordinário. Requisitos da medida cautelar. Revista Dialética de Direito 

Tributário, São Paulo: Dialética, v. 150, mar. 2008, p. 91. 
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ou Valores Mobiliários desde 14 de dezembro de 2007, as análises apresentadas estão 

restritas àquelas, anteriormente listadas, em que a identificação das correspondentes 

funções – arrecadatórias ou indutoras – mostra-se mais emblemática, no caso do terceiro 

capítulo, e cujas aplicações mostram-se mais controversas, no caso das normas examinadas 

no quarto capítulo.  

Nesse sentido, para determinação das normas cujos aspectos e funções serão 

examinados no terceiro capítulo, optou-se pela seleção das alterações que impactaram um 

maior número de operações (normas de regência dos Impostos sobre Operações de Crédito, 

Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários editadas quando da extinção 

da CPMF) e das alterações que, de forma sequencial – optando-se, objetivamente, pelas 

normas que sofreram um maior número de alterações no período em análise –, afetaram 

grupos específicos de operações de crédito e câmbio (normas referentes à tributação pelo 

Imposto sobre Operações de Crédito das operações contratadas por pessoas físicas, e as 

normas relacionadas ao Imposto sobre Operações de Câmbio aplicáveis às operações de 

câmbio vinculadas às importações e exportações de bens e serviços, às captações externas 

e aos investimentos estrangeiros nos mercados financeiro e de capitais brasileiros).  

Por outro lado, para fins de exame no quarto capítulo, optou-se pela seleção das 

alterações legislativas que, conforme atestam os poucos precedentes jurisprudenciais e as 

restritas referências bibliográficas dedicadas especificamente aos Impostos sobre 

Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – 

sobretudo no período analisado no presente estudo –, mostram-se mais controversas das 

perspectivas constitucional e legal (as mencionadas previsões relativas à incidência do 

Imposto sobre Operações de Crédito sobre as operações de factoring e sobre as novações 

de operações de crédito, do Imposto sobre Operações de Câmbio sobre as operações 

simbólicas de câmbio e do Imposto sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários sobre as operações com instrumentos derivativos). 

Diante do exposto, espera-se poder contribuir com a escassa doutrina nacional 

dedicada exclusivamente aos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou 

Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, notadamente no que se refere ao emprego de 

suas normas com função indutora.  
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CONCLUSÕES 

Conforme detalhado na parte introdutória do presente trabalho, os Impostos sobre 

Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 

foram introduzidos em nosso ordenamento jurídico em substituição ao antigo “Imposto do 

Selo”. Buscou-se, com a introdução dos novos tributos, limitar o campo de incidência dos 

impostos em questão a negócios certos e determinados, garantindo maior segurança 

jurídica aos contribuintes, além de conferir à União – notadamente, ao Poder Executivo – 

um eficaz instrumento de intervenção sobre o domínio econômico. 

No que se refere à busca por maior segurança jurídica por meio da limitação das 

hipóteses de incidência dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou 

Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, o presente trabalho demonstra, especialmente 

em seus terceiro e quarto capítulos, que tal objetivo restou significativamente prejudicado 

diante das sucessivas e, muitas vezes, imprecisas alterações realizadas nos últimos anos na 

legislação de regência dos referidos impostos. 

Com efeito, embora, como explanado no primeiro capítulo desta dissertação, a 

Constituição Federal de 1988 estabeleça os contornos fundamentais dos quatro impostos 

em questão – os quais, ainda que previstos no mesmo dispositivo do texto constitucional, 

não se confundem entre si, representando tributos absolutamente independentes e diversos 

–, fato é que o exercício pela União da competência que lhe foi conferida pela Constituição 

Federal de 1988 tem se revelado controversa em diversas oportunidades, sobretudo no que 

tange às alterações normativas efetuadas pelo Poder Executivo sob a égide do tratamento 

específico disposto no texto constitucional para os referidos impostos em relação aos 

princípios da legalidade e da anterioridade. 

De fato, nos termos detalhados no segundo capítulo do presente estudo, enquanto 

normas tributárias, as normas de regência dos Impostos sobre Operações de Crédito, 

Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários estão, em regra, 

ordinariamente sujeitas às ditas limitações constitucionais ao poder de tributar, inclusive 

quando editadas com destacada função indutora. 

Todavia, diante do indicado propósito do legislador constituinte de que os tributos 

em questão possam ser empregados, de maneira eficiente, como mecanismo de intervenção 

sobre o domínio econômico, a própria Constituição Federal de 1988 estabelece a aplicação 

mitigada dos princípios da legalidade e da anterioridade em relação às normas de regência 
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dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou 

Valores Mobiliários.  

Especificamente, com o objetivo de possibilitar eficazes intervenções sobre o 

domínio econômico em mercados extremamente dinâmicos, como é o caso do mercado 

cambial e do mercado financeiro, a Constituição Federal de 1988 assegura ao Poder 

Executivo a possibilidade de alterar, a qualquer tempo, a alíquota dos Impostos sobre 

Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, 

desde que observados os limites mínimo e máximo legalmente estabelecidos. Ainda, como 

examinado, o texto constitucional prevê que tais modificações não estão sujeitas às regras 

de anterioridade “anual” e “nonagesimal”. 

Evidenciado, contudo, que a previsão de aplicação mitigada dos princípios da 

legalidade e da anterioridade pautou-se, fundamentalmente, no potencial emprego das 

normas de regência dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou 

Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários com função indutora, questionou-se nesta 

dissertação se tal tratamento específico deveria ser aplicado nas hipóteses de edição de 

normas referentes aos impostos em questão que não apresentassem destacado aspecto 

indutor. 

Alcançando-se, no segundo capítulo, a conclusão de que, à luz do sobreprincípio da 

segurança jurídica, a aplicação mitigada dos princípios da legalidade e da anterioridade 

somente se justifica em relação às normas de regência dos Impostos sobre Operações de 

Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários editadas com 

destacada função indutora – entendimento diverso do manifestado pelo STF no passado –, 

passou-se a examinar, na terceira parte do estudo, as alterações efetuadas nos últimos anos 

na legislação de regência dos aludidos impostos, buscando-se identificar o aspecto indutor 

eventualmente presente nas normas editadas.  

Nesse sentido, entre as alterações selecionadas para exame no presente estudo, pôde-

se constatar a ausência de aspecto indutor nas normas de regência dos Impostos sobre 

Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 

editadas quando da extinção da CPMF. De fato, a análise realizada demonstra que as 

normas então editadas apresentaram função meramente arrecadatória, de forma que, 

conforme conclusão alcançada no segundo capítulo desta dissertação, tais modificações 

deveriam ter observado de forma plena os referidos princípios da legalidade e da 

anterioridade, não se justificando, em tal situação, a aplicação mitigada de tais princípios. 
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Por outro lado, como detalhado, é possível identificar destacado aspecto indutor nas 

demais alterações nas normas referentes aos Impostos sobre Operações de Crédito, 

Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários analisadas na terceira parte 

do presente estudo. 

Nessa linha, nos termos relatados, o Imposto sobre Operações de Câmbio tem sido 

historicamente empregado com função indutora no que se refere às exportações e 

importações de mercadorias e serviços.  

Especificamente, como detalhado, nota-se que, em regra, o imposto em questão é 

exigido à alíquota zero sobre as operações de câmbio vinculadas às referidas exportações 

de bens e serviços, de forma a fomentar tais operações e, consequentemente, contribuir 

para o desenvolvimento da economia brasileira. 

Com relação às operações de câmbio vinculadas a importações de bens e serviços e 

aos gastos pessoais no exterior, observou-se que, nos últimos anos, o Poder Executivo 

serviu-se, em diferentes oportunidades, do Imposto sobre Operações de Câmbio como 

instrumento para inibir as aludidas importações, tidas como prejudiciais à economia 

brasileira, especialmente no cenário de crise econômica experimentado desde 2014. Como 

principal exemplo do emprego do Imposto sobre Operações de Câmbio como norma com 

função indutora em tal situação, destacou-se a majoração da alíquota do tributo realizada 

em relação às operações de câmbio vinculadas a gastos pessoais efetuados fora do país por 

contribuintes brasileiros mediante cartões de crédito e débito internacionais. 

Nessa mesma linha, o terceiro capítulo demonstrou que as normas de regência do 

Imposto sobre Operações de Câmbio foram empregadas com destacada função indutora, 

nos últimos anos, em relação às captações externas de recursos realizadas por pessoas 

jurídicas domiciliadas no Brasil junto a credores residentes no exterior. 

De fato, diante do significativo número de alterações realizadas na legislação do 

referido imposto no período analisado, de forma a incentivar ou desestimular as aludidas 

captações (e suas condições) conforme a situação da economia brasileira e os ditames das 

políticas cambial e de crédito estabelecidas pela União, é de se reconhecer, mais uma vez, 

a importância da previsão constitucional referente à aplicação mitigada nos princípios da 

anterioridade e da legalidade nos casos de edições de normas do Imposto sobre Operações 

de Câmbio com função indutora.  

Com efeito, as variações identificadas no cenário econômico – em especial, no 

mercado cambial – durante o período examinado e as alterações legislativas efetuadas com 
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destacado aspecto indutor no intervalo em questão reforçam a conclusão de que, caso as 

normas de regência dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou 

Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários não dispusessem de tal tratamento específico, a 

União certamente não teria, nos referidos impostos, mecanismos eficazes de intervenção 

sobre o domínio econômico.  

Nesse particular, destaca-se que, como detalhado no terceiro capítulo, as normas do 

Imposto sobre Operações de Câmbio revelaram-se instrumentos fundamentais para que, 

nos últimos anos, o Poder Executivo pudesse interferir sobre os mercados financeiro e de 

capitais, alterando as aludidas regras de forma a fomentar ou desincentivar a consecução 

por investidores não residentes no Brasil de certos investimentos no país, observando as 

diferentes realidades econômicas verificadas desde 2007. 

Da mesma maneira, também as alterações efetuadas pelo Poder Executivo nas 

normas de regência do Imposto sobre Operações de Crédito envolvendo operações 

contratadas por pessoas físicas mostraram-se importantes instrumentos na condução e 

controle dos índices de consumo e inflacionários. 

Dessa forma, as revisões das alterações legislativas efetuadas no âmbito do terceiro 

capítulo demonstram que, no período analisado, as modificações na legislação dos 

Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários apresentaram destacado aspecto indutor, qualificando-se como efetivas normas 

com função indutora e, por conseguinte, justificando a aplicação do tratamento específico 

disposto na Constituição Federal de 1988 para tais impostos em relação aos princípios da 

legalidade e da anterioridade. Todavia, diante da conclusão alcançada no segundo capítulo 

no sentido de que a aplicação mitigada dos princípios em questão somente deve ter por 

escopo as normas com função indutora, conclui-se que as alterações nas regras dos 

Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários efetuadas quando da extinção da CPMF foram inconstitucionais na medida em 

que, enquanto desprovidas de função indutora, deveriam ter sido realizadas por meio de lei 

ordinária, tendo seus efeitos sujeitos às regras de anterioridade. 

 Vícios em relação à constitucionalidade e legalidade de normas de regência dos 

Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários foram identificados, ainda, no âmbito das análises efetuadas no quarto 

capítulo. 
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Nessa linha, pelas razões expostas no primeiro item do quarto capítulo, concluiu-se 

pela inconstitucionalidade da incidência, prevista na legislação ordinária, do Imposto sobre 

Operações de Crédito sobre as operações de factoring típicas, ou seja, as operações de 

factoring em que o cessionário não apresenta direito de regresso contra o cedente.  

De fato, ainda que, preliminarmente, o STF tenha se manifestado pela 

constitucionalidade de tal previsão legal, posiciona-se aqui pela inconstitucionalidade da 

tributação em questão na medida em que não se verifica, nas aludidas operações, o critério 

material da regra-matriz de incidência do Imposto sobre Operações de Crédito detalhado 

no primeiro capítulo desta dissertação. 

Da mesma forma, como explanado no segundo item do quarto capítulo, entende-se 

que a atual regulamentação dos Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou 

Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários é inconstitucional, ainda, ao estabelecer as 

incidências do Imposto sobre Operações de Crédito e do Imposto sobre Operações de 

Câmbio, respectivamente, sobre as prorrogações de operações de crédito em que não haja 

disponibilização de novos recursos aos devedores e sobre as operações usualmente 

denominadas como “operações simbólicas” de câmbio – as quais, como demonstrado, 

representam meros registros de natureza regulatória. 

Em ambas as situações, restou demonstrado, no âmbito do quarto capítulo, que o 

Poder Executivo se serviu da faculdade conferida pelo texto constitucional para a fixação 

de alíquotas dos aludidos impostos para, por meio de ato infralegal, sujeitar à tributação 

pelo Imposto sobre Operações de Crédito e pelo Imposto sobre Operações de Câmbio 

eventos que não se amoldam às correspondentes regras-matrizes de incidência, detalhadas 

no primeiro capítulo do presente trabalho. Com efeito, identificou-se, em ambas as 

situações, exercício pela União de competência tributária não conferida pela Constituição 

Federal de 1988 para tributar pelo Imposto sobre Operações de Crédito e pelo Imposto 

sobre Operações de Câmbio negócios jurídicos que, nos termos detalhados, não 

representam operações de crédito e operações de câmbio. 

De outra forma, importa pontuar que, embora reconhecidamente controversa, a 

previsão de incidência do Imposto sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários introduzida na legislação ordinária em 2010, com vistas a conferir ao Poder 

Executivo um mecanismo eficaz de intervenção sobre o mercado cambial, está em linha 

com a competência tributária conferida pelo texto constitucional à União para a instituição 

do referido imposto, ainda que, como exposto, identifique-se vício de ilegalidade em tal 
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previsão, considerando que a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas a 

Títulos ou Valores Mobiliários para as aludidas operações envolvendo derivativos está em 

desacordo com as previsões dispostas no CTN em relação à base de cálculo de tal tributo. 

Assim, das análises realizadas no âmbito do terceiro e do quarto capítulo desta 

dissertação, conclui-se que, embora as normas de regência dos Impostos sobre Operações 

de Crédito, Câmbio, Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários tenham sido 

preponderantemente empregadas, nos últimos anos, com destacadas funções indutoras – 

justificando, por conseguinte, a aplicação em tais situações do tratamento específico 

disposto no texto constitucional para tais tributos em relação aos princípios da legalidade e 

da anterioridade –, fato é que parcela relevante das previsões de incidência introduzidas na 

legislação de regência dos aludidos impostos apresenta vícios de inconstitucionalidade e 

legalidade, passíveis de questionamento junto ao Poder Judiciário. 
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