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On the turning away 

From the pale and downtrodden 

And the words they say 

Which we won't understand 

"Don't accept that what's happening 

Is just a case of others' suffering 

Or you'll find that you're joining in 

The turning away. 

 

(On The Turning Away - Pink Floyd) 



RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a analisar a concessão de incentivos fiscais sob a 
perspectiva democrática, a partir da óptica do cidadão contribuinte, tendo em vista os 
interesses da coletividade. Muito embora não figure diretamente em nenhum dos polos 
da relação fiscal, a coletividade é,ou deveria ser, a genuína destinatária dos tributos e 
dos incentivos fiscais, que visam a promover os objetivos constitucionalmente 
estabelecidos. Quanto à noção de democracia, optou-se por concebê-la como um 
sistema de governo cujas decisões se sujeitam ao controle por parte dos destinatários 
das mesmas. Dentre os inúmeros critérios passíveis de serem utilizados para controlar o 
conteúdo das decisões que concedem incentivos fiscais, elegeu-se a noção de igualdade, 
de maneira que são consideradas democráticas aquelas decisões que promovam a 
igualdade entre os indivíduos, a denominada justiça social. Dessa forma, para além da 
obediência aos critérios formais e orçamentários tradicionais, os incentivos fiscais 
devem se pautar por critérios materiais ou substanciais, diretamente relacionados aos 
objetivos e finalidades que objetivam implementar. Nesse cenário, põe-se em destaque o 
dever de fundamentação da desoneração fiscal, a prévia exposição dos resultados 
pretendidos e respectivos prazos para que sejam alcançados, a necessidade de 
demonstração periódica dos avanços (ou retrocessos) observados, para 
acompanhamento e verificação por parte dos cidadãos, bem como a imposição de 
condições específicas a serem observadas pelos destinatários do incentivo.  
 
Palavras chave: Democracia - Igualdade - Justiça Fiscal - Incentivos Fiscais. 



 
ABSTRACT 

 

This research aims at studying the tax benefits according to a democratic perspective, in 
order to meet the social needs. Even though community is not directly involved in the 
fiscal relationship, it is, or should have been, the genuine recipient of taxes and tax 
benefits which promote the constitutionally established objectives. The chosen concept 
of democracy was the one which conceives it as a system of government whose 
decisions are subject to control by the citizens. Among the criteria which can be used to 
control tax incentives granting decisions, equality was the elected one, so those 
decisions that promote equality between individuals should be considered democratic, 
the so called social justice. Apart from the obedience to the traditional criteria, tax 
incentives should be guided by criteria directly related to the goals and objectives 
pursued. Thereafter, the emphasis must be put on providing justification to the tax 
benefits, the prior exposure of the desired outcomes and deadlines to be met, the 
periodic need for demonstration of the advances (or setbacks) observed for the citizens 
monitoring, as well as the imposition of specific conditions to the recipients of the tax 
benefits. As for the constitutional objectives to be promoted, they should aim to benefit 
the whole community, such as environmental preservation, cultural promotion, fostering 
national development, alongside other objectives. 
 
Keywords: Democracy – Equality - Tax justice - Tax benefits. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

a) Breve exposição da temática 

 

O  interesse acerca dos requisitos necessários à concessão de incentivos 

fiscais, temática que serviu de base para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi 

despertado a partir da observação dos estímulos fiscais recentemente concedidos pelo 

Poder Executivo Federal, voltados a dinamizar determinados setores produtivos, com 

destaque para o setor automobilístico e de eletrodomésticos, recorrendo a estratégias 

como a redução de alíquotas, diferimento da arrecadação, desoneração da folha de 

pagamento, além de outros mecanismos.  

Uma análise preliminar de algumas destas práticas1 suscitou uma série de 

questionamentos e perplexidades, em especial no que se refere à ausência de estudos 

científicos que atestem a viabilidade de tais medidas, a má formulação dos requisitos e 

critérios exigidos para que tais benesses sejam usufruídas por seus destinatários, e, 

principalmente, a deficiência nos instrumentos de controle dos resultados e da eficácia 

na implementação de tais estratégias. 

A partir desta constatação superficial, se pode verificar o manejo 

assistemático e casuístico da legislação tributária, principalmente no que tange aos 

dispositivos legais diretamente relacionados à instituição de incentivos e benefícios 

fiscais em geral. 

 Tal fenômeno está longe de ser uma novidade, e não escapou à análise de 

doutrinadores de monta. Augusto Becker chegou a cunhar uma expressão tão 

                                                 
1 A título de exemplo, analise-se a Lei 9.826, de 23 de agosto de 1999, que conferiu às montadoras de 
automóveis que se instalassem nas áreas abrangidas pela SUDAM e SUDENE o direito à apuração de 
crédito presumido sobre o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI referente às 
operações de saída dos respectivos produtos, no percentual de 32% (trinta e dois por cento). Em sua 
redação original, a referida lei estabelecia como única exigência para a fruição do referido benefício a 
aprovação do projeto da empresa pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, projetos estes que poderiam ser 
implantados em um prazo de até quarenta e dois meses contados da data da aprovação do projeto. Dessa 
forma, as empresas beneficiadas passariam um período de até três anos e meio usufruindo do benefício 
sem qualquer contraprestação efetiva. Ressalte-se que somente a partir de 2011, quando se iniciou a 
vigência da Lei 12.218/2010, é que se instituiu a exigência de realização de investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do crédito 
presumido apurado na região em que a empresa se encontra instalada. Pode-se facilmente observar a 
desproporção entre os benefícios concedidos e as obrigações exigidas em contrapartida, o que põe em 
dúvida as suas reais contribuições aos interesses da coletividade. Cf. BRASIL, Lei 9.826, de 23 de agosto 
de 1999. Dispõe sobre incentivos fiscais para desenvolvimento regional, altera a legislação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder 
Legislativo, Brasília, DF, 24 ago. 1999, Seção 1, p. 26. 



 16 
 

emblemática quanto provocativa, aduzindo a um “direito tributário teratológico”2, que 

mais se assemelharia a um monstro mitológico que a um instrumento para regular as 

relações financeiras entre os particulares e o respectivo ente público. À medida em que 

proliferam diplomas legislativos como que por geração espontânea, o sistema tributário 

sofre perdas cumulativas de sistematicidade, racionalidade, coerência, e daquilo que lhe 

é mais caro: segurança. 

A perspectiva a ser adotada no trabalho é eminentemente crítica, e procura 

focalizar o fenômeno da desoneração fiscal a partir da ótica do cidadão contribuinte, que 

parece ser o ponto de vista mais adequado para analisar a questão em seus devidos 

termos, sem descambar para a militância em prol dos interesses do Fisco ou das 

empresas destinatárias dos benefícios fiscais.  

Tendo em vista que o sistema tributário pátrio estabelece uma série de 

limitações ao poder tributante estatal, de maneira a impedir que o cidadão venha a ser 

constrangido por uma imposição fiscal injusta, que venha a se mostrar excessivamente 

onerosa, igualmente não se admite que determinados cidadãos ou empresas venham a 

usufruir de desonerações fiscais sem uma justificativa suficiente para tanto, o que 

também as torna injustas por se caracterizarem como privilégios indevidos. 

O que se observa é que, enquanto a instituição de tributos e a arrecadação de 

receitas públicas se encontram firmemente jungidas a uma série de garantias aos 

contribuintes, veiculadas através das limitações ao poder de tributar, como é o caso da 

capacidade contributiva, legalidade, impessoalidade, irretroatividade, a prerrogativa da 

concessão de incentivos fiscais é exercida de maneira relativamente discricionária, vez 

que o principal requisito formal é que as desonerações sejam instituídas por meio de lei, 

requisito que resta fortemente flexibilizado quando o poder público recorre às medidas 

provisórias, que produzem efeitos imediatos e dispensam uma análise prévia do Poder 

Legislativo, órgão de representação popular por excelência.  

Nesse cenário, as figuras desonerativas são utilizadas como uma espécie de 

“válvula de escape” pelo poder público, que se vale dos requisitos mais flexíveis para a 

sua concessão para intervir diretamente sobre o domínio econômico, restringindo o 

mandamento da isonomia tributária e interferindo sobre a livre concorrência.  

Por um lado, a própria razão de ser das desonerações fiscais demanda um 

tratamento legal mais brando e flexível, por assim dizer, posto que servem como 

                                                 
2 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007, p. 17. 
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instrumentos para a implementação das políticas públicas nas mais diversas áreas, como 

no campo monetário, econômico, social, ambiental, cultural, dentre outros. Tendo em 

vista que a realidade é extremamente dinâmica e sujeita a inúmeros fatores altamente 

voláteis, os instrumentos de atuação nos respectivos segmentos devem ser dotados de 

maleabilidade e adaptabilidade, sob pena de se tornarem rapidamente obsoletos ou 

mesmo prejudiciais e contraproducentes.  

Contudo, esta flexibilização dos requisitos formais e procedimentais 

necessários à instituição dos incentivos fiscais deve ser necessariamente compensada 

pelo acréscimo de requisitos de caráter substancial, relacionados aos objetivos 

perseguidos e ao controle dos resultados a serem implementados pelos incentivos 

fiscais. 

Vez que os incentivos fiscais possibilitam ao poder público uma atuação 

mais rápida e eficiente sobre determinados segmentos específicos, deve-se-lhe impor 

uma espécie de “contracautela”, que se revela através de um maior ônus argumentativo 

para demonstrar a eficácia das escolhas procedidas. Partindo da clássica noção de que o 

poder tem uma propensão “natural” a ser utilizado de maneira abusiva e arbitrária, caso 

inexistam sistemas de controle, todo aumento de poder, consistente na ampliação de 

uma faculdade de agir, deve ser compensado por um mecanismo correspondente de 

contenção deste poder.  

O presente trabalho, longe de conceber os incentivos fiscais como algo 

necessariamente ruim, se propõe a estabelecer critérios para um adequado manejo dos 

mesmos, tendo em vista a importância deste instrumento para a promoção dos valores 

democráticos, o que demanda que sua utilização seja feita de modo racional e 

fundamentado, para evitar que tal instituto seja banalizado e perca a sua funcionalidade.  

 

b) Questionamentos e problematização 

 

Para se analisar a legitimidade do fenômeno da desoneração fiscal, 

formulou-se uma série de questionamentos ao longo dos capítulos para guiar o estudo 

do objeto. A cada início de capítulo, levantam-se algumas indagações, que serão 

utilizadas para orientar o desenvolvimento da temática. Ao final de cada capítulo, 

expõe-se uma conclusão preliminar, que serão concatenadas de maneira a formular uma 

conclusão geral na última parte da exposição. 
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Dentre os principais questionamentos relacionados à problemática 

escolhidas, pode-se destacar os seguintes: os incentivos fiscais representam uma 

violação à isonomia tributária? De que maneira os incentivos fiscais devem ser 

estruturados e fundamentados para que possam ser considerados democraticamente 

legítimos? Que objetivos e finalidades podem ser perseguidos através da utilização de 

incentivos fiscais? O poder público pode se valer dos incentivos fiscais buscando 

aumentar a arrecadação tributária? Eis alguns dos questionamentos que se propõe 

analisar. 

 

c) Objeto e Metodologia  

 

Tendo em vista o cenário descrito e a problemática exposta, a proposta do 

presente trabalho consiste em elaborar uma teoria democrática dos incentivos fiscais, 

capaz de orientar e direcionar a utilização destes instrumentos. Tal fenomenologia será 

analisada a partir de um viés predominantemente político, a considerar a atividade 

tributante como uma faceta do poder estatal cujo exercício deve se pautar por 

mecanismos de controle.  

O preceito democrático implica que o controle dos atos do poder executivo 

em matéria tributária devem ser realizados não somente pelos demais poderes 

republicanos (Legislativo e Judiciário), mas pelos próprios destinatários destes atos: os 

cidadãos-contribuintes. Pelo fato de os cidadãos serem os principais interessados (e, na 

maioria das vezes, os principais prejudicados) pelas medidas fiscais adotadas pelo 

Estaddo, devem, também, ser os principais fiscalizadores das mesmas. 

Quanto aos diversos critérios passíveis de serem adotados como parâmetro 

da democracia, optou-se pela noção de igualdade. Portanto, a democracia será 

concebida como a forma de governo que se propõe a promover a igualdade entre os 

cidadãos, seja através da redução das desigualdades entre os indivíduos, na busca da 

justiça social, seja através promoção dos valores tipicamente democráticos, que 

beneficiam a coletividade como um todo, tais como a cultura, o meio ambiente, o 

desenvolvimento nacional, e demais objetivos constitucionalmente previstos. 

O corte epistemológico, portanto, foi realizado a partir de três círculos 

concêntricos: a perspectiva política, que representa o círculo maior; a noção 

democrática, que se insere dentro da concepção política; o viés da igualdade, como 

manifestação específica do ideal democrático. 
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No que se refere à metodologia utilizada, esta pode ser dividida em dois 

momentos: em um primeiro instante, recorreu-se a uma pesquisa eminentemente teórica, 

voltada para a discussão de determinados conceitos, com destaque para os de 

democracia, igualdade e justiça fiscal, de maneira a fornecer subsídios para a elaboração 

de um modelo a servir de parâmetro para aferir a legitimidade da concessão dos 

incentivos fiscais. Em um segundo momento, passa-se a analisar alguns casos de 

instituição de incentivos fiscais, de maneira a apontar seus acertos e falhas a partir de 

sua conformidade com o modelo utilizado como parâmetro. 

Para alcançar tal objetivo, o trabalho foi dividido em cinco capítulos. No 

primeiro capítulo, discute-se o conceito de democracia, tomada como o fundamento 

moderno do poder político, sua evolução histórica, seus pressupostos e noções 

correlatas, de maneira a formular uma teoria da democracia que toma por fundamento a 

questão da igualdade. Sob esta acepção, a democracia não se exaure na noção de 

soberania popular e no princípio majoritário, embora estejam estreitamente 

entrelaçados. Procura-se elaborar uma dimensão objetiva de democracia, a partir de um 

núcleo substancial fundado na noção de igualdade, que difere da ideia da democracia 

como mero procedimento para tomada de decisões. Esta dimensão objetiva da 

democracia pode (e deve) ser utilizada para controlar as decisões tomadas com base no 

princípio majoritário. 

No segundo capítulo, analisa-se a interface que existe entre a democracia, a 

justiça e a igualdade, vez que se trata de conceitos correlatos e complementares, 

colocando-se em destaque as diversas facetas da igualdade: sob o aspecto moral, 

relacionada à equivalência ética entre os homens, que consistiria no critério mais 

adequado para fundamentar o dever de tratamento igualitário entre os mesmos; sob o 

aspecto finalístico, que visa à correção das desigualdades sociais, principalmente 

aquelas que decorreram do puro acaso natural ou social; sob o aspecto lógico-

operacional, enquanto instrumento utilizado para atingir finalidades predeterminadas.  

No terceiro capítulo, analisa-se a questão da justiça fiscal, propondo-se a 

ampliação de tal conceito de maneira a abranger tanto o aspecto fiscal quanto o 

extrafiscal da tributação. Para tanto, discute-se as diversas concepções que serviram 

como fundamentos ao poder de tributar, a noção atualmente predominante de 

observância ao quesito da capacidade contributiva e as relações desta com a 

extrafiscalidade. 
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No quarto capitulo, investiga-se o fenômeno da desoneração fiscal, as 

diversas modalidades desonerativas (subsídio, subvenção, redução de base de cálculo, 

crédito presumido, alíquota zero, anistia e remissão), os aspectos jurídicos e limitações 

legais da desoneração fiscal, e, por fim, seus aspectos políticos e sua correlação com a 

noção de igualdade tributária. Ressalta-se que o ordenamento jurídico se resume a 

estabelecer os aspectos formais e procedimentais da desoneração fiscal, que consiste 

apenas em uma "moldura" preliminar da mesma. Portanto, é necessária a observância de 

outros requisitos  para “preencher” esta moldura,3 relacionados aos objetivos e aos 

resultados práticos a serem obtidos através do incentivo fiscal.  

O propósito de estudar as exonerações fiscais sob a luz de uma teoria 

democrática é justamente este: distinguir os “bons” incentivos fiscais dos “maus”, 

embora ambos sejam, a princípio, formalmente compatíveis com o ordenamento 

jurídico. Com isso, procura-se estabelecer uma gradação na análise dos mesmos, vez 

que a sistemática atual comporta apenas o antagonismo legal/ilegal, uma espécie de 

“tudo ou nada”, em que ou a desoneração fiscal é conforme a lei e, portanto, plenamente 

válida, ou é contrária à ela, e dessa forma, completamente inviável. Entre o céu e a 

terra,4 existe uma enorme margem de possibilidades, que não devem ser relegadas ao 

arbítrio do governante.  

                                                 
3 Recorre-se à clássica alusão atribuída a Kelsen de que a norma jurídica seria uma moldura, que 
comporta diversos sentidos e desdobramentos possíveis. Para o autor, a função da ciência jurídica se 
restringiria a traçar os limites e contornos desta moldura, mas não a preenchê-la, tarefa que seria relegada 
ao intérprete, em regra, ao magistrado, no momento da aplicação da norma. Interessante perceber que, 
contrariamente à crítica corriqueiramente dirigida ao mestre de Viena e à pretensão de pureza de sua 
teoria do direito, este não negava o caráter político envolvido no processo de interpretação e atribuição de 
sentido no momento da aplicação da norma jurídica, mas simplesmente atestava que este aspecto 
escapava ao campo propriamente jurídico, não merecendo a atenção do cientista do direito, que deveria se 
ater a verificar os sentidos possíveis da norma, podendo o intérprete optar por qualquer um destes, sem 
qualquer preferência entre um ou outro significado. Metaforicamente, poderia-se dizer que o cientista do 
direito prepara o “banquete” de que depois irá se servir o intérprete, não podendo o cientista dizer o que e 
como aquele deverá escolher. Percebe-se que a eventual crítica a ser direcionada a Kelsen deve ser 
dirigida não tanto àquilo que o pensador efetivamente disse, que todo processo de tomada de decisão 
necessariamente envolve um aspecto político que desborda do caráter jurídico, mas àquilo que deixou de 
dizer, ao permitir que o intérprete estivesse completamente livre para fazer a escolha ao seu bel-prazer. 
Tal postura não se coaduna com a proposta de uma teoria democrática da escolha política, seja ela no 
âmbito executivo (como nos casos de concessão de desonerações fiscais, foco deste trabalho), seja no 
plano jurisdicional (o caso tratado por Kelsen). Admitir que o campo da política extrapola o microcosmo 
jurídico não implica aduzir que a política é uma “terra sem lei” ou da “lei do mais forte”, embora muitas 
vezes assim o seja na prática. Portanto, também o âmbito político demanda a existência de critérios de 
controle, que embora não possuam a mesma cogência dos imperativos jurídicos, respaldados pela 
cominação de sanções específicas, devem servir como parâmetros para averiguar a adequação das 
decisões às exigências da Democracia.          
4 Alusão aos versos imortalizados na célebre peça de Shakespeare, no diálogo travado entre Hamlet e seu 
amigo Horácio, no final do Ato I, Cena V: “Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a 
tua vã filosofia” (SHAKESPEARE, William. Hamlet. Tradução de Millôr Fernandes. Porto Alegre: 
L&PM, 2010, p. 40) 
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No quinto capítulo, utiliza-se o instrumental conceitual elaborado nos 

anteriores para estruturar uma teoria democrática dos incentivos fiscais. Põe-se em 

destaque o dever de fundamentação da desoneração fiscal, a necessidade de exposição 

das metas a serem alcançados, o estabelecimento de critérios e requisitos bem definidos 

a serem observados pelo destinatário, bem como os objetivos constitucionais que 

legitimam a utilização dos incentivos fiscais, tais como a promoção do meio ambiente e 

da consciência ecológica, a proteção dos bens culturais e das manifestações populares 

tradicionais, a intervenção do Estado na economia para promover o desenvolvimento 

nacional, que serão analisados na parte final deste trabalho. 

Em suma, nos limites do presente trabalho, os incentivos fiscais devem ser 

considerados legítimos na medida em que promovam a igualdade entre os cidadãos. Por 

meio deles, a igualdade geral, consubstanciada na isonomia tributária e no critério da 

capacidade contributiva, cede excepcionalmente a uma igualdade particular e casuística, 

que demanda um tratamento diferenciado para determinadas situações concretas, em 

face de suas peculiaridades.  

Não obstante as empresas sejam as principais receptoras  dos incentivos 

fiscais, seus verdadeiros destinatários são os cidadãos, de maneira que os incentivos 

somente se legitimariam, sob a perspectiva da igualdade, se os seus benefícios 

efetivamente se irradiarem por toda a coletividade. Devem, portanto, ser instrumentos 

de repartição de riqueza, e não de concentração de capital, e é desta forma que se 

legitimam.  

 

d) Objetivos 

 

A intenção que inicialmente motivou o presente trabalho foi a possibilidade 

de elaborar um modelo ideal de concessão de desonerações fiscais de modo a atingir um 

duplo propósito: o primeiro, em grande medida utópico e idealizado, de fornecer um 

conjunto de diretrizes a servir de subsídio teórico e orientar os governantes no momento 

de proceder e ponderar as suas escolhas, auxiliando-os a distinguir entre os incentivos 

que melhor atendem aos interesses públicos daqueles que não o fazem de maneira 

razoavelmente adequada, facilitando a fundamentação e legitimação das escolhas 

procedidas; o segundo, mais promissor e intelectualmente gratificante, de ofertar aos 

cidadãos e à coletividade em geral um conjunto de diretrizes e parâmetros para controlar 

as decisões do Poder Público nesta seara. 
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Não obstante o pessimismo quanto ao primeiro objetivo, este foi em grande 

medida contrabalançado frente ao entusiasmo quanto à segunda possibilidade, de 

fornecer um instrumental prático e útil à população como meio de controlar os 

desmandos e arbítrios na gestão dos recursos públicos, a partir da diretriz da democracia 

participativa. O esclarecimento e a conscientização sempre foram as principais armas no 

combate à intransigência e à tirania dos detentores do poder.5 

                                                 
5 O presente trabalho possui um intuito bastante aproximado daquele mencionado por Amartya Sen no 
prefácio de sua obra, cujo principal objetivo seria fomentar a discussão pública sobre o tema da 
legitimação democrática dos incentivos fiscais, e não o de servir como uma fórmula ou “receita de bolo” 
a ser aplicada de maneira irrefletida e automática: “ (...) este livro não se destina primordialmente aos que 
trabalham para o Banco [Mundial], como funcionários ou colaboradores, ou para outras organizações 
internacionais. Também não se volta apenas para os responsáveis pelas políticas e planejamento de 
governos nacionais. Em vez disso, é uma obra geral sobre o desenvolvimento e as razões práticas que o 
fundamentam, e tem como objetivo especial a discussão pública (...) Em conformidade com a importância 
que atribuo ao papel da discussão pública como veículo de mudança social e pregresso econômico (...) 
apresento este livro, em primeiro lugar, com vistas à deliberação aberta e ao exame crítico. A vida inteira 
evitei dar conselhos às ‘autoridades’. Com efeito, jamais atuei como consultor de nenhum governo, 
preferindo expor minhas sugestões e críticas – tenham elas o valor que tiverem – na esfera pública.” 
(SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 12). 
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1 UMA TEORIA DA DEMOCRACIA 
 
 

What is democracy? What is democracy? 
It got something to do with young men killing each other, Arthur 

What if its my turn, will you want me to go? 
For democracy, any man would give his only begotten son6 

 
 

Uma pesquisa que se proponha a discorrer acerca da legitimação e controle 

dos incentivos fiscais sob a óptica de uma teoria democrática deve despender algumas 

linhas para responder alguns questionamentos preliminares: afinal, o que é a 

democracia? A democracia é mera utopia filosófica, ou possui algum conteúdo 

verdadeiro e valioso, pelo qual vale a pena lutar? A democracia é algo realmente 

possível, tangível e viável? Os homens estão prontos para se governar 

democraticamente, ou isto ainda requer muitos séculos de experiências e 

amadurecimento?7 

Perceba-se que as respostas a tais inquietações serão de crucial importância 

para todo o ulterior desenvolvimento do trabalho, e caso sejam insubsistentes ou 

evasivas, todos os esforços posteriores restarão abortados, tanto no plano teórico quanto 

no prático.8 Se, por um lado, é impossível lutar por aquilo que se desconhece; por outro, 

é infrutífero fazê-lo pelo que desmerece. 

                                                 
6 “ O que é democracia? O que é democracia? Tem algo a ver com jovens matando uns aos outros, 
Arthur. Quando for minha vez, o que você deseja que eu faça? Pela democracia, qualquer homem daria 
seu filho unigênito.”Passagem da música One, de autoria da banda norte-americana Metallica. Versão 
completa disponível em http://www.vagalume.com.br. Acesso em 15 set. 2012. 
7 Tal indagação não escapara à aguda reflexão de Paulo Bonavides, que a expõe de maneira bastante 
precisa na seguinte passagem, com amparo nas ideias de Rousseau e Duverger: “governo tão perfeito não 
quadra a seres humanos – acrescenta o pensador, depois de haver afirmado, na mesma ordem de 
reflexões, que, tomando o termo com todo o rigor, chegar-se-ia à conclusão de que jamais houve, jamais 
haverá verdadeira democracia, ou seja, aí o mesmo conceito nas palavras de Duverger: “nunca se viu e 
nunca se verá um povo governar-se por si mesmo”. Contudo, a consciência das dificuldades e 
imperfeições relacionadas à teoria e, principalmente, à prática da Democracia não escondem o otimismo 
do autor quanto a este regime político: “(...) verificar-se-á que as formas históricas referentes à prática do 
sistema democrático tropeçam por vezes em dificuldades. E essas dificuldades procedem exatamente – 
assim pensam os seus panegiristas – de não lograrmos alcançar a perfeição, na observância deste regime, 
o que, de outra parte, não invalida, em absoluto, segundo dizem, a diligência que nos incumbiria fazer por 
praticá-lo, visto tratar-se da melhor e mais sábia forma de organização do poder, conhecida na história 
política e social de todas as civilizações (BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo, 
Malheiros: 2004, pp. 265-266). 
8 “A essência da democracia só pode ser compreendida tendo-se em mente a antítese ideologia e 
realidade, antítese que, no problema democrático, desempenha um papel de especial importância. Muitos 
dos mal-entendidos na discussão do problema têm origem no fato de haver quem fale só da ideia e quem 
fale só da realidade do fenômeno, considerando a realidade à luz da ideologia que a domina, e a ideologia 
do ponto de vista da realidade que a sustenta” (KELSEN, Hans. A Democracia. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 35). 

http://www.vagalume.com.br/
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Tendo em vista que tal temática possui inúmeros desdobramentos e nuanças, 

foge aos objetivos deste trabalho analisá-la sob todos os ângulos possíveis. Por este 

motivo o presente capítulo foi intitulado “Uma Teoria da Democracia”, e não 

meramente “Teoria da Democracia”,9 uma vez que podem existir tantas teorias quantas 

forem as perspectivas e enfoques adotados.  

A teoria que se pretende desenvolver toma a democracia como o governo 

legítimo por excelência, que se caracteriza por uma oposição radical a toda forma de 

arbítrio. 

Entende-se como arbitrária toda manifestação de vontade infundada e 

irrazoável: infundada, quando destituída de motivação ou justificativa adequadas; 

irrazoável, quando a conduta seja excessiva ou desproporcional frente ao objetivo que 

se pretende alcançar.  

Dessa forma, uma atitude arbitrária poderia advir de um indivíduo apenas, 

no caso das monarquias; de alguns poucos, no caso das oligarquias e regimes 

parlamentaristas; da maioria da população, no caso dos governos demagógicos, ou 

mesmo de toda a coletividade, no caso em que a dita “vontade geral” venha a sacrificar 

certos direitos individuais, como se observou na democracia grega. 

A partir do exposto, a noção de democracia que ora se pretende formular  

encontra-se firmemente atrelada à ideia de controle do arbítrio, que seria o meio através 

do qual se garantiria a preservação do interesse público. Tal concepção afasta-se um 

pouco da conotação que tradicionalmente se associa ao termo, em que se concebe a 

democracia como o governo da maioria ou governo do povo, cujas decisões são 

tomadas com base no princípio majoritário.  

 

                                                 
9 O título do capítulo é uma alusão expressa ao livro Uma Teoria da Justiça, do filósofo norte-americano 
John Rawls, obra que servirá como um dos eixos fundamentais da presente pesquisa, principalmente nas 
discussões acerca das relações entre a democracia, a igualdade e a justiça. A escolha de Rawls por tal 
título foi explicitada quando tratou sobre o objeto da justiça, no tópico 2 do capítulo I, e  se deu por razões 
metodológicas, uma vez que o autor pretendeu analisar a justiça sob um ângulo específico, no âmbito 
interno de uma sociedade determinada: “ O âmbito da nossa investigação está limitado de duas maneiras. 
Em primeiro lugar, interesso-me por um caso especial do problema da justiça.  Não tratarei da justiça das 
instituições e dos costumes sociais em geral nem, a não ser de passagem, da justiça do direito dos povos e 
das relações entre Estados (...) As condições dos direitos dos povos podem exigir outros princípios, 
inferidos de maneira um tanto diferente. Ficarei satisfeito se for possível formular uma concepção 
razoável de justiça para a estrutura básica da sociedade, concebida, por ora, como um sistema fechado, 
isolado das outras sociedades.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008, p. 9). 
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O que ora se propõe é atribuir à democracia uma conotação mais ampla que 

a consolidada noção de soberania popular e de vontade da maioria, atrelada à clássica 

concepção da volonté générale, visando a extrair dela um conteúdo objetivo, que não se 

confunda com aquilo que é decidido pela maioria da população, podendo, inclusive, 

divergir da decisão tomada pela maioria, quando esta se mostre visivelmente arbitrária e 

nociva. Este conteúdo objetivo da democracia serviria como baliza para controlar as 

decisões a serem tomadas, ou seja, o conteúdo subjetivo da democracia. 

Dentre os inúmeros critérios que poderiam ser utilizados como parâmetro de 

controle das decisões políticas, o presente trabalho elege a noção de igualdade.10 Sob a 

perspectiva que se pretende desenvolver, as decisões arbitrárias seriam aquelas que 

violam a igualdade entre os indivíduos sem qualquer fundamento no interesse público, 

seja por privilegiar alguns em detrimento dos demais, seja por discriminá-los. 

Inversamente, as decisões democráticas seriam aquelas que tutelam ou promovem a 

igualdade, seja por corrigir as iniquidades sociais, seja por tutelar os bens de titularidade 

difusa, que pertencem à coletividade como um todo.  

Percebe-se que a igualdade está no cerne da democracia, uma vez que ao 

mesmo tempo em que a democracia pressupõe a igualdade política dos cidadãos, 

permitindo-lhes participar, de maneira equânime, na formação da vontade do Estado, 

deverá também promover a igualdade nos demais âmbitos, com destaque para os 

campos econômico, o social, o cultural, o ambiental. 

 

                                                 
10 Muito embora o presente trabalho eleja a noção de igualdade como o critério a ser utilizado para 
solucionar alguns dos principais dilemas que assolam a democracia, em especial no que se refere 
ao processo de tomada de decisões e à legitimação destas, tal escolha não se mostra uma solução 
definitiva para todos os casos possíveis, como se fora uma panaceia para todos os males, conforme 
propusera Brás Cubas com seu emplasto: “Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, 
pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a 
perrnear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a 
contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X: 
decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um 
emplasto hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade.” (DE ASSIS, Machado. 
Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994, p. 4. Disponível em 
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/romance/marm05.pdf, acesso em 13. Jul. 2013). Nesse 
sentido, permanece plenamente válido o questionamento formulado por Cristiano Lopes: “Em uma 
realidade tão conturbada, na qual os conflitos de interesse atingem extremos, como garantir que o 
interesse público seja preservado? Como comprovar que, diante de diversas possibilidades de atuação, o 
administrador público utilizou seu poder não para escolher uma alternativa que beneficie ele próprio ou 
um determinado grupo com o qual tem mais afinidade, e sim a coletividade, após um criterioso processo 
de avaliação dos trade-offs possíveis? Feliz seria quem tivesse a resposta definitiva para essa pergunta. 
Essa é provavelmente a questão fundamental para a consolidação da democracia.” (LOPES, Cristiano 
Aguiar. Acesso à informação pública para a melhoria da qualidade dos gastos públicos: literatura, 
evidências empíricas e o caso brasileiro. Cadeira de Finanças Públicas - UNB, Brasília, n.8, dez.2007, 
p. 7). 

http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/romance/marm05.pdf
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Não obstante o intuito de elaborar uma proposta democrática que não se 

fundamenta diretamente na noção de soberania popular possa, à primeira vista, parecer 

uma postura antidemocrática, tal percepção será parcialmente redimida posteriormente, 

tendo em vista que caberá ao povo, em última instância, ser o legítimo guardião da 

democracia, garantindo a aplicabilidade destas propostas, controlando e avaliando a sua 

execução, mesmo que o povo ainda não esteja completamente preparado para exercer 

tal mister a contento. 

A proposta de uma teoria democrática da desoneração fiscal tem dois 

intuitos principais: o primeiro, em grande medida utópico e idealizado, de fornecer um 

conjunto de diretrizes a servir de orientação aos governantes no momento de proceder 

às suas escolhas e ponderá-las, auxiliando-os a distinguir entre os incentivos que melhor 

atendem ao interesse público daqueles que não o fazem de maneira razoavelmente 

adequada, facilitando, assim, as escolhas a serem adotadas e a fundamentação e 

legitimação das mesmas; o segundo, muito mais promissor e intelectualmente 

gratificante, é ofertar à coletividade um conjunto de orientações racionalmente 

ponderadas para controlar as decisões do Poder Público nesta seara, limitando-lhe o 

arbítrio e facilitando o controle político. 

Para contextualizar a temática e possibilitar o seu ulterior desenvolvimento, 

proceder-se-á à análise da evolução dos regimes democráticos e da noção de democracia 

através dos tempos, a contribuição de Rousseau para o desenvolvimento da soberania 

popular, o contributo dos teóricos liberais para a limitação dos poderes do Estado, as 

relações entre a democracia, o Estado de Direito e a separação dos poderes, e a análise 

da democracia como um processo contínuo e ininterrupto, que não se confunde com os 

períodos eleitorais. Ao fim, os questionamentos inicialmente formulados serão 

retomados e algumas conclusões serão formuladas, ainda que provisoriamente. 

Comecemos, então, pela primeira indagação. 

 

1.1 O que é a democracia afinal? 

 

Perquirir acerca do conceito de democracia necessariamente remete aos 

mais variados ramos do conhecimento: a etimologia, quando se busca analisar os 

diversos significados que o vocábulo assumiu em sua evolução semântica; a história, ao 

se analisar os diferentes formatos e modelos de governos considerados democráticos ao 

longo do tempo; o político, centrado nos mecanismos através dos quais o poder é 
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outorgado e exercido em uma democracia, seja seu titular um representante individual, 

um parlamento ou a própria coletividade dos cidadãos; o filosófico, que irá perquirir 

acerca dos fundamentos e pressupostos da democracia, quais os valores que lhes são 

subjacentes e os objetivos a que se propõe, apenas para citar alguns enfoques possíveis. 

 Uma vez que a análise minuciosa de cada um destes desdobramentos da 

noção de democracia escaparia aos objetivos da presente pesquisa, proceder-se-á a uma 

abordagem panorâmica acerca de alguns dos aspectos relevantes que tangenciam a 

temática, para, posteriormente, enfocá-la sob dois eixos fundamentais: o filosófico, 

acerca dos fundamentos da democracia, e o político, acerca do modo como o poder se 

encontra difuso e é exercido no meio social.11 Será a partir destes dois enfoques que a 

presente temática será desenvolvida. 

   

1.1.1 Primórdios e origens das concepções democráticas: da democracia antiga à 

democracia moderna  

 

O intuito de delinear a trajetória evolutiva da democracia, desde suas 

origens até a contemporaneidade, não visa à mera descrição histórica, mas antes, 

resgatar os elementos e caracteres que lhes são perenes, e que integram a própria 

essência do conceito.  

Os primórdios da Democracia necessariamente reconduzem à civilização 

helênica, em especial àquela existente em meados dos séculos VI a IV A.C. Tal fato é 

facilmente constatado ao analisar a etimologia do vocábulo, que se originou da fusão 

dos verbetes gregos demos (povo) e kratos (poder), que aponta para a ideia de que, neste 

regime, o povo figura como o genuíno titular do poder político.12  

A democracia grega floresce no ambiente dos agrupamentos urbanos 

fortificados, as denominadas polis, cidades-estado distribuídas pela Península do 

Peloponeso, nas inúmeras ilhas localizadas no Mar Egeu e ao longo da costa da 

                                                 
11 “Em todas as ciências e em todas as artes o alvo é um bem; e o maior dos bens acha-se principalmente 
naquela dentre todas as ciências que é a mais elevada; ora, essa ciência é a Política, e o bem em política é 
a justiça, isto é, a utilidade geral.” (ARISTÓTELES. A Política. Tradução Nestor Silveira Chaves. São 
Paulo: Editora Escala, sd, p. 95). 
12 “Segundo suas raízes gregas, a palavra democracia  designa o poder do povo (demos, kratos). 
Corresponde a uma noção surgida precisamente na Grécia antiga, a partir do século VI antes da nossa era, 
em Mileto, Megara, Samos e Atenas. Mas as coisas não são tão evidentes como parecem, pois as palavras 
– e, muito particularmente no domínio jurídico-político, as palavras “povo” e “poder” – estão envoltas em 
penumbra. Por isso, o olhar lançado sobre as instituições é mais eloquente que o inventário das ideias e 
das palavras” (GOYARD-FABRE, op. cit., p. 09)  
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Macedônia e da Ásia Menor. Dentre todas as cidades-estado, aquela onde tal regime 

assumiu sua conformação mais nítida foi em Atenas, cujo modelo será tomado como o 

paradigma da democracia grega na era clássica. 

A democracia ateniense se fundava, em grande medida, na expressa 

manifestação de vontade dos integrantes da restrita classe dos cidadãos, 13 os quais se 

reuniam em praça pública, para deliberar, em pé de igualdade, acerca das diretrizes a 

serem trilhadas na administração da cidade. Dessa forma, pode-se perceber que a 

democracia, em seus primórdios, era predominantemente exercida por meio da 

participação direta dos titulares do poder político14, diferentemente da fórmula escolhida 

pela grande maioria dos sistemas democráticos modernos, que adotam a sistemática 

representativa, como é o caso dos regimes parlamentaristas e presidencialistas 

atualmente vigorantes.  

Para que se possam compreender as peculiaridades do regime democrático 

grego, é imprescindível analisar os fatores que permitiam que os cidadãos se 

agrupassem em praça pública, a famosa ágora, símbolo maior desta reunião,15 local 

onde deliberavam diretamente sobre as questões de interesse maior. 

                                                 
13 Aristóteles analisou quais seriam as principais características dos indivíduos pertencentes à classe dos 
cidadãos na seguinte passagem: “o cidadão não é cidadão pelo fato de ser estabelecido em algum lugar – 
pois os estrangeiros e os escravos também são estabelecidos. Nem é cidadão por se poder, juridicamente, 
levar ou ser levado ante os mesmos tribunais. Pois isso é o que acontece aos que se servem de selos para 
as relações de comércio (...) Em uma palavra, cidadão é aquele cuja especial característica é poder 
participar da administração da justiça e de cargos públicos (...) Cidadão, segundo a nossa definição, é o 
homem investido de um certo poder” (ARISTÓTELES, op. cit., pp. 75-76 e 78). 
14 Importante ressaltar que nem todas as decisões públicas eram tomadas através da deliberação coletiva, 
na assembleia de todos os cidadãos (eclesía), que em geral exercia as funções atualmente conferidas ao 
Poder Legislativo, como a aprovação das leis e o controle dos atos do Poder Executivo. Havia funções 
específicas reservadas a certas categorias de indivíduos, como os estrategos, em um total de dez 
indivíduos, encarregados das funções atualmente atribuídas ao poder executivo, como o comando militar 
e a condução das obras públicas (“ A mais alta magistratura, uma vez que comportava responsabilidades 
militares, era eletiva e renovável. Exerciam-na dez estrategos – eleitos em uma votação com as mãos 
erguidas, pelo prazo de um ano (...) Os estrategos eram os verdadeiros chefes da democracia: Péricles 
dirigira a cidade na qualidade de estratego; fora reconduzido quinze vezes a este posto” (DE ROMILLY, 
Jacqueline. Alcibíades: os perigos da ambição. Tradução Roberto Cortes da Lacerda. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1996, p. 61); a bulé, conhecida como Assembléia dos Quinhentos, conselho composto por 
indivíduos oriundos dos mais variados segmentos da sociedade, dentre outras instituições (Cf. GOYARD-
FABRE, op. cit., p. 10). Contudo, o poder de controle da Assembleia Popular era realmente vasto, na 
medida em que os mandatos eram concedidos por pequenos períodos de tempo (geralmente um ano, no 
caso dos estrategos) e podia facilmente ser cassado por meio do voto popular, caso o representante se 
desviasse de suas funções e dos propósitos inicialmente assumidos. Além disso, a Assembleia exercia 
também as funções de julgamento, podendo condenar os cidadãos ao exílio, ao confisco de todos os seus 
direitos políticos (ostracismo) e, inclusive, à pena capital. 
15 A ágora era um espaço ao ar livre onde os cidadãos gregos se reuniam para negociar e debater as 
questões públicas. Sua imagem passou à posteridade como um símbolo do espaço público por excelência, 
que permite o convívio entre os indivíduos para a troca de ideias. Fazendo expressa alusão a este símbolo 
em sua discussão sobre a noção de espaço público, cf. DE SOUZA, Marcelo Lopes.  A Prisão e a Ágora: 
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Primeiramente, vale ressaltar o fator econômico, uma vez que a base da 

economia grega era sustentada pela mão de obra escrava,16 que se compunha, em sua 

maioria, pelos povos dominados nas guerras. Tais indivíduos eram completamente 

alijados de seus direitos políticos, à semelhança das mulheres17 e dos estrangeiros.18 

Isso conferia aos cidadãos a prerrogativa de se engajar nos debates públicos sem que sua 

subsistência pudesse vir a ser comprometida de alguma forma, conferindo-lhes a 

disponibilidade de tempo e recursos necessária aos extenuantes debates coletivos e ao 

exercício das funções públicas, que, em geral, eram não remuneradas. 

Contudo, ao mesmo tempo em que a escravidão conferia o suporte 

econômico fundamental para a sustentação da democracia grega, representava, também, 

sua maior contradição, o seu “calcanhar de Aquiles”, na medida em que o corpo dos 

cidadãos ficava restrito a uma fração bastante diminuta da sociedade, que, 

quantitativamente, compunha a minoria da população das respectivas cidades.19 

                                                                                                                                               
reflexões em torno da democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2006. 
16 “ Quais as condições que consentiram ao Estado-cidade da Grécia ter em funcionamento aquele sistema 
de democracia direta? Em primeiro lugar, a base social escrava, que permitia ao homem livre ocupar-se 
tão-somente dos negócios públicos (...) Nenhuma preocupação de ordem material atormentava o cidadão 
na antiga Grécia. Ao homem econômico dos nossos tempos correspondia o homem político da 
antiguidade: a liberdade do cidadão substituía a liberdade do homem” (BONAVIDES. Op. cit., p. 269) 
17 Em sintonia com a concepção hegemônica de então, Aristóteles defendia a inferioridade da mulher em 
relação ao homem, equiparando-a ao escravo, sob o argumento de que o homem teria sido dotado pela 
natureza da função de mando: “há também, por obra da natureza e para a conservação das espécies, um 
ser que ordena e um ser que obedece. Porque aquele que possui inteligência capaz de previsão tem 
naturalmente autoridade e poder de chefe; o que nada possui além da força física para executar, deve, 
forçosamente, obedecer e servir – e, pois, o interesse do senhor é o mesmo que o do escravo. Deste modo, 
impôs a natureza uma essencial diferença entre a mulher e o escravo (...) Entre os bárbaros, a mulher e o 
escravo se confundem na mesma classe. Isso acontece pelo fato de não lhes ter dado a natureza o instinto 
do mando, e de ser a união conjugal a de uma escrava com um senhor.” (ARISTÓTELES. Op. cit., p. 14). 
A submissão da mulher em relação ao homem também foi brilhantemente retratada, em linguagem lírica, 
na composição “Mulheres de Atenas”, de Chico Buarque e Augusto Boal, para a peça de mesmo nome, 
em 1976. 
18 A diferenciação entre os nascidos na cidade-estado e os estrangeiros, para além do aspecto 
propriamente político, assentava-se em justificativa de ordem religiosa, conforme se infere da seguinte 
passagem: “Se quisermos dar a definição exata do cidadão, devemos dizer que é o homem que tem a 
religião da cidade. O estrangeiro, ao contrário, é aquele que não tem acesso ao culto, aquele que os deuses 
da cidade não protegem e que nem sequer tem o direito de invocá-los, uma vez que esses deuses nacionais 
só querem receber preces e oferendas do cidadão; rejeitam o estrangeiro; a entrada em seus templos é 
proibida para ele, e sua presença durante o sacrifício é um sacrilégio (...) Assim é que a religião 
estabelecia entre o cidadão e o estrangeiro uma distinção profunda e indelével. Essa mesma religião, 
enquanto teve poder sobre as almas, proibiu que estendesse aos estrangeiros o direito da cidade” (DE 
COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga: estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e de 
Roma. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin Claret, 2009, pp. 210-211) 
19 Daí as inúmeras críticas dirigidas por alguns estudiosos ao sistema grego, que não seria 
verdadeiramente democrático, mas uma espécie de aristocracia disfarçada: “A escura mancha que a 
crítica moderna viu na democracia dos antigos veio, porém, da presença da escravidão. A democracia, 
como direito de participação no ato criador da vontade política, era privilégio de ínfima minoria social de 
homens livres apoiados sobre esmagadora maioria de homens escravos. De modo que autores mais 
rigorosos asseveram que não houve na Grécia democracia verdadeira, mas aristocracia democrática, o que 
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O segundo ponto a destacar é o fato de que o poder encontrava-se 

pulverizado em inúmeras cidades-estado, inexistindo a figura de um governo central que 

monopolizasse as decisões políticas, de maneira que as práticas democráticas se 

restringiam aos muros de cada um dos pequenos aglomerados urbanos autônomos,20 e a 

proximidade física entre os indivíduos era uma condição determinante para que os 

mesmos pudessem se articular e reunir com maior facilidade e rapidez. Durante os 

períodos em que as cidades-estado gregas se viram submetidas a um comando central, 

em especial nos períodos da ocupação macedônica e do domínio romano, 21 tal modelo 

de democracia tornou-se completamente impraticável, por absoluta inviabilidade 

logística.  

Com isso, pode-se concluir que o projeto grego de democracia não trazia 

consigo uma aspiração à universalidade, possuindo um caráter eminentemente local. Os 

gregos não tinham como objetivo o propósito de expandir os ideais democráticos para 

os demais povos, que eram tachados de “bárbaros”, considerados incultos e atrasados. 

Muito pelo contrário: sua política externa era marcada pela dominação e pelo 

escravagismo, assim como ocorria com todas as demais potências da época.22 O modelo 

de democracia grego possuía uma feição marcadamente interna, constituindo na 

manifestação de cada cidade-estado em particular. 

  O terceiro aspecto a destacar refere-se à cosmovisão que predominava à 

época, na qual o Estado assumia uma posição de primazia em relação aos indivíduos, 

                                                                                                                                               
evidentemente traduz um paradoxo.” (BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo, 
Malheiros: 2004, p. 266). 
20 “O caráter mais saliente da história da Grécia e da Itália, antes da conquista romana, era a fragmentação 
excessiva e o espírito de isolamento de cada cidade. A Grécia jamais conseguiu formar um Estado único, 
nem as cidades latinas, nem as cidades etruscas (...) Atribui-se a incurável divisão dos gregos à divisão do 
país, e disseram que as montanhas que ali se cruzam estabelecem entre os homens linhas de demarcação 
naturais. Mas não havia montanhas entre Tebas e Plateia, entre Argo e Esparta, entre Síbaris e Crotona. 
Tampouco as havia entre as cidades do Lácio, nem entre as doze cidades da Etrúria. A natureza física, 
sem dúvida nenhuma, exerce certa influência sobre a história dos povos; mas as crenças do homem têm 
uma influência muito mais poderosa. Entre duas cidades vizinhas, havia algo de mais intransponível do 
que uma montanha; era a série de marcos sagrados, era a diferença dos cultos e o ódios dos deuses 
nacionais ao estrangeiro. Por esse motivo, os antigos jamais conseguiram estabelecer nem mesmo 
conceber alguma outra organização social, senão a cidade (DE COULANGES. Op. cit., pp. 218-219). 
21 Tal cenário pode ser observado, por exemplo, no período em que as cidades gregas estiveram sob o 
jugo de potências estrangeiras, quando da invasão macedônica, liderada pelo rei Filipe II e posteriormente  
mantida por seu sucessor Alexandre, e na época do domínio romano, em que a península grega se tornou 
uma província deste vasto império.   
22 “(…) a democracia ateniense era uma ‘democracia imperial’ e, no desejo de conquista colonial e de 
hegemonía que a animava, via despontar o começo de um declínio: a seus olhos, ela trazia em seu seio 
uma contradição fatal entre sua constituição interna e suas ambições externas (…) como observa Leo 
Strauss, o desacordo entre a democracia e o imperialismo ateniense ‘esgotava as potencialidades do 
homem’ indicando, assim, ‘os limites de toda a coisa humana” (GOYARD-FABRE, op. cit., p. 11) 
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imperando a concepção organicista de sociedade.23 A democracia grega não era 

exercida em nome do indivíduo, mas em função da cidade. O homem grego acreditava 

que sua maior virtude (Areté) consistia em bem servir aos interesses da cidade, e o 

sacrifício individual em prol da pátria representava o suprassumo da ética e da 

excelência moral, através do qual o indivíduo conseguia se realizar plenamente.24 O 

Estado encontrava-se, portanto, em uma posição de supremacia em relação ao 

indivíduo, constituindo o todo do qual o cidadão representava apenas uma parte 

inseparável,25 que jamais poderia se rebelar contra a sua vontade suprema.26 Tal 

realidade foi nitidamente retratada (e defendida) por Platão27 e Aristóteles28 em suas 

obras mais célebres.  

 

                                                 
23 Acerca da supremacia do Estado sobre o indivíduo, Coulanges assevera o seguinte: “A cidade fora 
fundada com base numa religião e constituída como uma Igreja. Daí a sua força; daí também a sua 
onipotência e o império absoluto que exercia sobre os membros. Numa sociedade estabelecida sobre tais 
princípios, não podia existir liberdade individual. O cidadão estava submetido em tudo e sem nenhuma 
reserva à cidade; pertencia completamente a ela (...) Nada havia no homem que fosse independente. O seu 
corpo pertencia ao Estado e era dedicado à defesa dele; em Roma, o serviço militar durava até os 
cinquenta anos, em Atenas até os sessenta, em Esparta a vida toda. Seus bens estavam sempre à 
disposição do Estado; se a cidade precisasse de dinheiro, podia ordenar que as mulheres lhe entregassem 
as joias, aos credores que lhe cedessem seus créditos, aos proprietários de oliveiras que lhe fornecessem 
grátis o azeite que haviam fabricado” (DE COULANGES. Op. cit., pp. 235-236). 
24 “Tais condições faziam com que o cidadão da Grécia visse sempre no ordenamento estadual mais do 
que a complementação ou prolongamento de sua vida individual: visse no Estado o dado mesmo 
condicionante de toda a existência” (BONAVIDES, op. cit., p. 269) 
25 “Na ordem da natureza, o Estado se coloca antes da família e antes de cada indivíduo, pois que o todo 
deve, forçosamente, ser colocado antes da parte. Erguei o todo; dele não ficará mais nem pé nem mão, a 
não ser no nome, como se poderá dizer, por exemplo, uma mão separada do corpo não mais será mão 
além do nome (...) Evidentemente, o Estado está na ordem da natureza e antes do indivíduo; porque, se 
cada indivíduo isolado não se basta a si mesmo, assim também se dará com as partes em relação ao todo.” 
(ARISTÓTELES, op. cit., p. 16) 
26 “A democracia grega e a vida na polis grega não consentiam, historicamente, semelhantes dissociações 
do homem e da coletividade”. De maneira que, recebendo tudo do Estado, devendo tudo ao Estado, o 
homem grego (...) ainda quando intenta afirmar conscientemente sua personalidade, esse homem vacila e 
essa vacilação se escreve, por exemplo, no sacrifício de Sócrates (BONAVIDES, op. cit., p. 269). De fato, 
tal situação de sujeição e subserviência do indivíduo frente à vontade do Estado foi emblematicamente 
representada pela aceitação de Sócrates de sua condenação à morte por ingestão de cicuta. Não obstante 
discordasse de todos os crimes que lhe haviam sido imputados, como o de corromper a juventude e 
difamar os deuses guardiães da cidade, ainda assim o filósofo reconheceu que devia total obediência às 
leis da pólis, mesmo que estas fossem marcadamente injustas. 
27 “Os pais não devem ter a liberdade de enviar ou não os filhos para os professores que a cidade 
escolheu, pois as crianças pertencem menos aos pais do que à cidade” (PLATÃO. Leis. Capítulo VII)  
28 “A título ilustrativo, vejamos a seguinte passagem, em que o autor ressalta que a principal característica 
do ser humano é a sociabilidade, e os indivíduos que deliberadamente se recusam a participar do convívio 
social devem ser considerados párias e indignos: “É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da 
natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele 
que, por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, é um 
vil ou superior ao homem. Tal indivíduo merece, como disse Homero, a censura cruel de ser sem família, 
sem leis, sem lar. Porque ele é ávido de combates,e, como as aves de rapina, incapaz de se submeter a 
qualquer obediência” (ARISTÓTELES. Op. cit., p. 15) 
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A democracia grega se assentava em três garantias fundamentais, conferidas 

ao seleto grupo dos cidadãos: a isonomia, a isotimia e a isagoria29. A isonomia 

assegurava a igualdade dos cidadãos (e não da totalidade dos indivíduos) perante a lei, 

abolindo todas as formas de discriminação e privilégios políticos decorrentes do 

nascimento, da riqueza possuída e da posição social.30 A isotimia expurgou da 

organização política todos os títulos e cargos nobiliárquicos, bem como as funções cuja 

investidura se dava segundo critérios hereditários, permitindo que qualquer cidadão 

pudesse ter acesso às funções públicas31, o que normalmente se dava através de sorteios, 

que os gregos acreditavam serem orientados pela vontade divina.32 Por fim, a isagoria 

consistia no direito conferido a qualquer cidadão de usar da palavra nas assembleias 

populares, dirigindo-se aos seus pares e expondo suas opiniões, buscando persuadi-los e 

convencê-los.33 Tais garantias foram definitivamente incorporadas aos princípios do 

direito político moderno34, encontrando assento em praticamente todas as constituições 

democráticas da atualidade.  

                                                 
29 BONAVIDES, op. cit., pp. 270-271. 
30 Tal prerrogativa foi insculpida na ordem jurídica pátria no Título II da Constituição Federal, que trata 
dos Direitos e Garantias Fundamentais, no artigo 5º, inciso II: 
Art. 5º.Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos seguintes termos: 
[...] 
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
31 Tal Garantia também possui acento constitucional, como se depreende do teor do artigo 37, caput, que 
expressamente se refere ao princípio da impessoalidade, e respectivo inciso I: 
Art. 37. A administração pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
I- os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 
32 Os gregos atribuíam um caráter profético às escolhas advindas do sorteio, que seria uma manifestação 
direta da vontade dos deuses guardiães da cidade: “Mais tarde, as revoluções suprimiram em toda parte 
essa realeza, os homens parecem ter buscado, para substituir o nascimento, um modo de eleição que os 
deuses não devessem condenar. Os atenienses, como muitos povos gregos, não encontraram nada melhor 
que o sorteio (...) Para eles, a sorte não era o acaso; a sorte era a revelação da vontade divina. Assim como 
se recorria a ela nos templos para surpreender os segredos dos deuses, assim também a cidade recorria a 
ela para a escolha do magistrado. Estavam convencidos de que os deuses designassem o mais digno, 
fazendo que seu nome saísse da urna.” (DE COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga: estudo sobre o 
culto, o direito e as instituições da Grécia e de Roma. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: 
Martin Claret, 2009, p. 199). 
33 Também este direito foi assegurado pela Constituição Brasileira, especialmente no que dispõe o artigo 
5º, incisos IV e IX: 
Art. 5º. [...] 
IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
IX- é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença.  
34 A esse respeito, observem-se as garantias elencadas na célebre Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, elaborada em 1789, no bojo da Revolução Francesa: 
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Quanto às principais diferenças entre a democracia antiga e a moderna, 35 

podemos destacar as seguintes: enquanto o modelo antigo se assentava na manifestação 

direta da opinião dos cidadãos para determinar o destino da cidade, a democracia 

moderna se caracteriza por ser representativa e eletiva, em que as decisões mais 

relevantes são atribuídas a um grupo de cidadãos previamente sujeitos a um 

procedimento específico de investidura; na democracia antiga, inexistia a figura dos 

partidos políticos,36 ao menos do ponto de vista institucional, que atualmente se afigura 

como peça fundamental das democracias modernas;37 a democracia antiga possuía uma 

natureza organicista, em que o governo possuía uma imensa preponderância sobre o 

particular, podendo requisitar seus bens, destituir-lhe os direitos políticos e inclusive 

                                                                                                                                               
Art. 6.º A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente 
ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja 
para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, 
lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas 
virtudes e dos seus talentos. 
Art. 11.º A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem; todo 
cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta 
liberdade nos termos previstos na lei. Cf. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
Disponível em Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo (USP): 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3% 
A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-
do-cidadao-1789.html. Acesso em 16 mai. 2013. 
35 Quanto à costumeira contraposição que se costuma fazer entre a democracia antiga e a moderna,  
oportuna a crítica desenvolvida por Goyard-Fabre contra a postura dualista adotada por alguns teóricos 
(como é o caso de Benjamin Constant, que, à época da Revolução Francesa, proferiu uma conferência que 
se tornou célebre, intitulada “Liberdade entre os antigos e entre os modernos”) que costumam contrapor a 
Democracia antiga à Democracia moderna, como se representassem realidades completamente 
antagônicas, quando, na realidade, representariam, para a autora, momentos distintos de um mesmo 
processo continuo de evolução histórica (“é falacioso acreditar que o transcurso dos séculos e a marcha 
das ideias deram origem a uma dualidade conflitiva e irredutível entre as primeiras formas da democracia 
e aquelas que reinam hoje quase por toda parte do mundo (...) a noção moderna de democracia, longe de 
rejeitar, no campo institucional, os parâmetros estabelecidos pelas democracias antigas, pelo contrário os 
refinou e remodelou a fim de enriquecer seu sentido e conseguir, do ponto de vista prático, inseri-los na 
técnica jurídico-política (...) As diferenças entre elas são uma questão de intensidade ou perspectivação; 
mas nas democracias de todos os tempos encontramos as mesmas virtudes e as mesmas vertigens.” 
(GOYARD-FABRE, Simone. O que é Democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura 
humana. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 1 e pp. 4-5).   
36 “ (…) Nessas eleições, como nas intervenções na Assembleia, nada se fazia de acordo com a filiação 
partidária: os partidos não existiam. Havia, contudo, amizades políticas, e também tendências 
dominantes” (DE ROMILLY, Jacqueline. Alcibíades: os perigos da ambição. Tradução Roberto Cortes 
da Lacerda. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 62) 
37 Kelsen põe esse aspecto em destaque ao contrapor a democracia antiga à democracia moderna, como se 
observa na seguinte passagem: “investigação semelhante coloca-nos diante da realidade de um dos 
elementos mais importantes da democracia real: os partidos políticos, que agrupam os homens da mesma 
opinião, para lhes garantir influência efetiva sobre a gestão dos negócios públicos (...) uma parte essencial 
da formação da vontade geral se realiza neles, parte muito essencial cuja preparação decide sua orientação 
ulterior: os impulsos provenientes dos partidos políticos são como numerosas fontes subterrâneas que 
alimentam um rio que só sai à superfície na assembleia popular ou no parlamento, para depois correr em 
leito único do lado de cá. A moderna democracia funda-se inteiramente nos partidos políticos, cuja 
importância será tanto maior quanto maior for a aplicação encontrada pelo princípio democrático.” 
(KELSEN, Hans. Op. cit., p. 39) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_do_Homem_e_do_Cidad%C3%A3o
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tomar-lhe a vida, enquanto que a democracia moderna é exercida em função dos 

interesses do povo e pressupõe uma série de limites à atuação estatal. 

Contudo, a principal modificação da democracia antiga para a moderna não 

se refere ao aspecto estrutural ou procedimental adotado, mas à modificação no eixo 

ideológico que lhes serve de fundamento. Na democracia antiga, o povo não se via 

como um ente autônomo, que agia em nome próprio e em função de seus interesses, 

devendo servir aos interesses dos deuses ou da polis. Na democracia moderna, a partir 

da contribuição teórica dos filósofos liberais, o indivíduo e, consequentemente, o povo, 

passam a se visualizar como dotados de poder de decisão, podendo agir em nome 

próprio e buscando os próprios interesses. Eis aí o cerne da ideia de soberania popular e 

da noção de autoconsentimento, que serão desenvolvidas nos tópicos seguintes. 

 

1.1.2 Democracia como o fundamento do poder político moderno 

 

A longa caminhada da democracia ao longo da história dos regimes 

políticos, desde quando fora concebida e praticada pelos povos helênicos da antiguidade 

clássica até a sua consolidação nos dias atuais, dependeu do somatório de fatores, os 

mais diversos, com destaque para os de caráter político, econômico e social. Contudo, 

conforme se procurou ressaltar no fim do tópico anterior, o fator preponderante nesse 

processo é o de caráter ideológico, relativo à evolução das crenças e das concepções de 

mundo dos indivíduos ao longo do tempo.  

Se antes as crenças, em geral, e as concepções políticas, em particular, 

possuíam uma matriz de cunho predominantemente religioso e transcendental, e, 

portanto, irracionais, as concepções políticas modernas passaram a buscar fundamento 

na filosofia, que se ampara (ou ao menos busca fazê-lo) em critérios racionais para a 

formulação de suas proposições. Dessarte, a democracia moderna se caracterizou 

essencialmente pela substituição da crença de fundamento religioso para a crença de 

fundamento racional, associada à ideia de soberania popular e de autoconsentimento.38 

                                                 
38 Ressaltando o poder que a crença exerce na psicologia individual e coletiva e na formatação das 
estruturas sociais, De Coulanges estatui o que segue: “Não é fácil estabelecer o laço social entre seres 
humanos tão diversos, tão livres, tão inconstantes. Para lhes dar regras comuns, para instituir o comando e 
fazer aceitar a obediência, para fazer que a paixão ceda à razão, e a razão individual, à razão pública, 
certamente é preciso algo mais possante do que a força material, mais respeitável do que o interesse, mais 
seguro do que uma teoria filosófica, mais imutável do que uma convenção, algo que esteja igualmente no 
fundo de todos os corações e que ali se estabeleça imperiosamente. Essa algo é uma crença. Nada há de 
mais poderoso para a alma. Uma crença é obra do nosso espírito, mas não somos livres para modificá-la à 
vontade. É nossa criação, mas não o sabemos. É humana, e a cremos deus. É o efeito do nosso poder e é 
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A noção de autoconsentimento veio a se consolidar primeiro, estabelecendo 

a exigência de que toda obrigação ou sujeição de um indivíduo perante outrem ou 

perante a coletividade como um todo somente se legitima se decorrer da aquiescência 

deste. Tal ideia básica repercutirá nos mais diversos âmbitos, constituindo o núcleo das 

correntes contratualistas, no âmbito da filosofia política, ao aduzir que o Estado seria o 

resultado de um pacto coletivo ou contrato social, e a raiz do princípio da legalidade em 

matéria tributária e da capacidade contributiva, que serão analisados no capítulo 

seguinte. 

Após um longo período de declínio das instituições democráticas, que vai da 

dominação romana e perdura por boa parte da Idade Média, a noção de 

autoconsentimento volta a germinar no fim do período medieval, com destaque para a 

eventual instituição de exações compulsórias pelo monarca sobre os seus súditos, para 

fazer em face de despesas extraordinárias. Tendo em vista que a principal fonte de 

custeio das despesas da realeza advinha da exploração do próprio patrimônio, a 

requisição de fundos junto aos particulares era prática esporádica, motivo pelo qual a 

aquiescência dos obrigados era imprescindível para a instituição de tais cobranças.  

O consentimento dos particulares se dava através da convocação de cortes 

compostas por representantes dos contribuintes, como condição de validade para a 

instituição dos tributos pelo monarca. Tal prática, que representa um dos embriões do 

ressurgimento da democracia na era moderna, aponta também para a existência de um 

vínculo ancestral entre o direito tributário e a democracia, que funciona como um 

instrumento de contenção do arbítrio. 

Percebe-se que o consentimento em matéria tributária antecedeu em alguns 

séculos o consentimento propriamente político, remontando à própria Magna Carta de 

1215.39 Isso se deve ao fato de que, segundo as concepções predominantes no fim da 

época medieval, a requisição pelo estado de bens e recursos dos particulares 

                                                                                                                                               
mais forte do que nós. Está em nós; não nos abandona; fala conosco a todo momento. Se nos pede que 
obedeçamos, obedecemos; se nos traça deveres, submetemo-nos a eles. O homem pode domar a natureza, 
mas está sujeito ao seu pensamento.” (DE COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga: estudo sobre o culto, 
o direito e as instituições da Grécia e de Roma. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin 
Claret, 2009, p. 148). 
39 Charles Taylor põe em destaque essa ideia de que o consentimento em matéria tributária precedeu o 
consentimento como fundamento do poder político como um todo, na seguinte passagem: “Esta ideia 
mais antiga dimana da Revolução Americana transformada em fundamento autônomo na soberania 
popular, pelo que a Constituição dos Estados Unidos é posta na boca de ‘Nós, o povo’. Foi precedida de 
um apelo à ordem idealizada da lei natural, na invocação de ‘verdades tidas por evidentes’ na Declaração 
da Independência. A transição tornou-se mais fácil, porque aquilo que se entendia como a lei tradicional 
atribuía um lugar importantes às assembleias eleitas e ao seu consentimento nos impostos. Tudo o que se 
exigia era alterar nestas o equilíbrio de modo a fazer das eleições a única fonte do poder legítimo.”   
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representava uma nítida interferência do ente público em domínio alheio, daí a 

necessidade de expressa permissão do indivíduo para respaldar tal atividade, sem o qual 

esta inexoravelmente assumiria caráter confiscatório. Contudo, a noção de 

consentimento como fundamento da ordem política como tal somente irá consolidar-se 

posteriormente, uma vez que ainda não se enraizara a noção de que o poder emana do 

povo e de que o governante deve exercê-lo em nome e em função dos interesses dos 

governados. 

O ideal democrático, associado à ideia de soberania popular, que confere 

autonomia ao ente coletivo, somente irá ganhar forte impulso no âmbito teórico a partir 

das contribuições do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau.40 

 

1.1.2.1 Democracia e soberania popular 

 

Ardoroso defensor da causa democrática, Rousseau enxergava aí o meio que 

permitiria reconduzir o indivíduo o mais próximo possível de seu estado de natureza, 

situação em que se encontrava sujeito apenas às intempéries naturais, mas 

completamente livre da opressão exercida pelo corpo social organizado, ou a dominação 

do homem pelo homem.41 Considerando a propriedade privada a fonte de todos os 

males, verdadeiro “pecado original” que levou à formação da sociedade civil42, 

concebia o poder político organizado como um artifício criado pelos detentores da 

                                                 
40 “Se houvesse tido de escolher o lugar do meu nascimento, teria escolhido uma sociedade de uma 
grandeza limitada pela extensão das faculdade humanas (...) Teria escolhido nascer num país em que o 
soberano e o povo não pudessem ter senão um único e mesmo interesse, para que todos os movimentos da 
máquina não tendessem jamais senão à felicidade comum; e como isto não se pode fazer senão quando o 
povo e o soberano sejam uma mesma pessoa, segue-se que teria escolhido nascer sob um governo 
democrático, sabiamente moderado.” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os 
fundamentos da desigualdade entre os homens. Tradução Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin 
Claret, 2010, p. 70) 
41 “Concebo na espécie humana dois tipos de desigualdades; uma, que chamo natural ou física, porque é 
estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das 
qualidades do espírito ou da alma; a outra, que podemos chamar desigualdade moral ou política, porque 
depende de uma espécie de convenção e é estabelecida ou pelo menos autorizada pelo consentimento dos 
homens. Esta consiste nos diversos privilégios de que alguns gozam em prejuízo dos demais, como serem 
mais ricos, mais honrados, mais poderosos do que eles, ou até fazer-se obedecer por eles.” (ROUSSEAU, 
Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Tradução 
Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 89) 
42 “ O primeiro a quem, tendo cercado um terreno, ocorreu dizer: isto é meu e encontrou gente simples o 
bastante para dar-lhe crédito, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, 
assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando os postes ou 
preenchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: ‘evitai dar ouvidos a este impostor; estareis 
perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra, de ninguém.” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. 
Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Tradução Roberto Leal 
Ferreira. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 119). 



 37 
 

propriedade para conservá-la sob seu poder e evitar sua turbação. Para Rousseau, a 

história da sociedade civil se confundia com o aprofundamento das desigualdades 

sociais, com o progressivo aviltamento dos indivíduos neste processo.43 O poder 

político e o próprio direito serviriam, em última análise, para manter e perpetuar a 

desigualdade entre os homens, por meio da proteção à propriedade privada, daí o caráter 

despótico de ambos.44  

Dessa forma, a democracia consistiria na única forma de resgatar o homem 

socialmente aprisionado,45 ao possibilitar sua participação na formação de vontade geral 

e permitir que não obedecesse a mais ninguém que não fosse a ele próprio.46 A 

igualdade na democracia rousseniana decorreria do fato de que cada um dos cidadãos se 

doaria por inteiro ao estado, não se submetendo, portanto, a nenhum outro indivíduo, 

mas à própria Nação, fruto da união de todos, e que, portanto, seria soberana.47 Esta 

                                                 
43 “ Se acompanharmos o progresso da desigualdade nestas diversas revoluções, descobriremos que o 
estabelecimento da lei e do direito de propriedade foi o seu primeiro termo, a instituição da magistratura o 
seu segundo, que o terceiro e último foi a transformação do poder legítimo em poder arbitrário” 
(ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens. Tradução Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 139). Tal cenário imaginado 
por Rousseau de certa forma se assemelha àquele descrito na obra A Revolução dos Bichos (Animal 
Farm), de George Orwell, que narra de maneira alegórica e irônica um processo revolucionário, em que 
os animais de uma fazenda expulsam os proprietários e assumem o poder. Dentre as primeiras 
providências tomadas pelos animais recém-libertos consta a elaboração de uma declaração (de certo modo 
parodiando a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no bojo da Revolução 
Francesa) que, dentre outras coisas, afirmava que todos os bichos são iguais. Ocorre que a ambição de 
alguns bichos, representados pelos porcos, ocasiona uma série de disputas internas pelo poder, de maneira 
que os propósitos iniciais vão sendo paulatinamente descartados e seu sentido original corrompido, a 
ponto de se chegar a uma fórmula tão absurda quanto pitoresca, que enunciava que todos os animais são 
iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Cf. ORWELL, George. A Revolução dos Bichos. Edição 
Ridendo Castigat Mores. Versão para eBook. 2010. 
44 “ Unamo-nos, diz-lhe ele (o rico), para defendermos da opressão os fracos, contermos os ambiciosos e 
assegurarmos a cada qual a posse do que lhe pertence. Instituamos normas de justiça e de paz a que todos 
sejam obrigados a se conformar (...) Tal foi, ou deve ter sido, a origem da sociedade e das leis, que deram 
novos entraves ao fraco e novas forças ao rico, destruíram sem retorno a liberdade natural, definiram para 
sempre a lei da propriedade e da desigualdade, de uma hábil usurpação fizeram um direito irrevogável, e 
em proveito de alguns ambiciosos submeteram daí em diante todo o gênero humano ao trabalho, à 
servidão e à miséria.” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens. Tradução Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martin Claret, 2010, p. 131). 
45 “ O homem nasceu livre e por toda parte ele está agrilhoado. Aquele que se crê senhor dos outros não 
deixa de ser mais escravo que eles. Como se deu esta mudança? Ignoro-o. O que pode legitimá-la? Creio 
poder resolver esta questão” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social: princípios do direito 
político. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 9). 
46 “ Essa soma de forças só pode nascer do concurso de muitos; mas, sendo a força e a liberdade de cada 
homem os primeiros instrumentos de sua conservação, como as empregará sem prejudicar e sem 
negligenciar os cuidados que deve a si mesmo? Essa dificuldade, reconduzindo ao meu assunto, pode 
enunciar-se nestes termos: ‘encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força 
comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, 
contudo, a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes. Este é o problema fundamental cuja solução é 
fornecida pelo contrato social.” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social: princípios do direito 
político. São Paulo: Martins Fontes, 1999, pp. 20-21). 
47 “Se, pois, retirarmos do pacto social o que não é de sua essência, veremos que ele se reduz aos 
seguintes termos: cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção 
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Nação Soberana seria responsável por assegurar a conservação dos direitos e garantias 

dos indivíduos, havendo uma conversão da liberdade natural, típica do estado de 

natureza, em liberdade convencional, característica do contrato social. 

Outro desdobramento da noção da soberania popular de Rousseau era a de 

que a vontade geral decorreria da manifestação de vontade direta da coletividade dos 

cidadãos reunidos em praça pública, muito semelhante, e em grande medida inspirado, 

no modelo democrático grego. Rousseau não admitia a existência de intermediários 

entre o povo e a Nação, pois temia que estes ditos representantes deturpassem a vontade 

geral em função de seus interesses particulares (no que acertou com incrível precisão). 

A vontade geral seria uma genuína emanação da coletividade, em que o povo é, ao 

mesmo tempo, ator e espectador do processo democrático.48 

Portanto, a principal característica da democracia rousseniana consiste na 

ideia de soberania popular, por meio da participação direta dos cidadãos na formação da 

vontade da Nação.  

 

1.1.2.2 Democracia e a noção de controle 

 

Uma das principais críticas dirigidas ao modelo rousseniano ou francês de 

democracia consiste nos excessos decorrentes da ideia de soberania popular, em que o 

povo, reunido em praça pública, possuía poderes praticamente ilimitados, e sua vontade 

seria incontrastável. Não obstante se possa argumentar que o arbítrio coletivo seria 

preferível ao arbítrio individual, o ideal seria a total ausência de arbítrio,49 qualquer que 

seja a sua origem, por meio de instrumentos de contenção do mesmo. O povo, embora 

                                                                                                                                               
da vontade geral; e recebemos, coletivamente, cada membro como parte indivisível do todo. 
Imediatamente, em vez da pessoa particular de cada contratante, este ato de associação produz um corpo 
moral e coletivo composto de tantos membros quantos são os votos da assembleia, o qual recebe, por esse 
mesmo ato, sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade.” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. O 
Contrato Social: princípios do direito político. São Paulo: Martins Fontes, 1999, pp. 21-22). 
48 “ Mas quais serão, afinal, os objectos destes espetáculos? Nada, se quisermos. Com a liberdade, em 
toda a parte onde reina a afluência, reina igualmente o bem-estar. Plantai no meio de uma praça pública 
um mastro coroado de flores, reuni o povo e tereis uma festa. Fazei ainda melhor: transformai os 
espectadores em espectáculo; fazei deles actores; fazei que cada um se veja e se ame nos outros, para que 
todos se encontrem numa melhor união.” (ROUSSEAU apud TAYLOR, Charles. Imaginários Sociais 
Modernos. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2010, p. 121). 
49 Nessa passagem em que se afirma que o arbítrio coletivo seria menos danoso que o individual, mas 
preferível seria a ausência de arbítrio, interessante citar uma opinião semelhante de John Rawls na 
seguinte passagem: “A única coisa que nos permite aquiescer a uma teoria errônea é a falta de uma 
melhor; de maneira análoga, a injustiça só é tolerável quando é necessária para evitar uma injustiça ainda 
maior.” (RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 4). 
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soberano, não está infenso ao erro, de maneira que também seus atos devem ser 

passíveis de controle, a partir de critérios objetivamente estabelecidos. 

Uma vez que a noção de controle está intrinsecamente ligada à instituição 

de um sistema de limites ao poder político, seja de teor substancial ou material, seja de 

teor procedimental ou formal, imperioso ressaltar as contribuições que o pensamento 

liberal, de matriz predominantemente anglo-saxônica, forneceu à consolidação da 

democracia em sua feição moderna. 

Ideologia legitimadora da Revolução Inglesa durante a segunda metade do 

século XVII e da Revolução Americana de 1766, o pensamento liberal pretendia 

basicamente elencar os direitos individuais e resguardar o cidadão contra os excessos do 

Estado, por meio de uma série de mecanismos de controle, com destaque para os 

seguintes: a noção de império da legalidade, em que a lei estaria acima dos governantes 

e governados, vinculando a ambos; a noção de separação dos poderes, em que as 

atribuições cometidas ao estado deveriam ser repartidas entre instituições autônomas a 

independentes entre si, por meio da sistemática dos freios e contrapesos (checks and 

balances); a existência de uma Constituição que descrevesse e garantisse os direitos 

individuais e estabelecesse as esferas de competência  dos entes públicos, relacionada às 

suas atribuições e à repartição de funções entre os órgãos componentes da estrutura 

estatal; a noção de representação popular, corporificada no Parlamento, composto por 

um grupo de cidadãos devidamente investidos que seriam responsáveis pelas decisões 

políticas relevantes, apenas para mencionar alguns de seus principais desdobramentos. 

Tanto a Revolução Inglesa como a Revolução Americana possuíam diversas 

similaridades, como o fato de que não propunham uma ruptura radical com a sistemática 

política anterior, mas aperfeiçoá-la, por meio da garantia dos direitos individuais de 

cunho natural, tradicionalmente reivindicados. Dessa forma, os ideais democráticos 

buscaram amparo nas estruturas políticas preexistentes, como é o caso do Parlamento, 

havendo uma harmonização entre as novas ideias e as práticas institucionais.50   

As relações entre o liberalismo e a democracia foram bem desenvolvidas 

por Norberto Bobbio, em obra de mesmo nome. Tais ideias, embora possam ter algum 

                                                 
50 “Podemos dizer que a Revolução Americana se iniciou com base numa ideia de legitimidade e acabou 
por gerar outra, muito diferente, embora de algum modo evitando uma ruptura radical. Os colonos 
começaram por reivindicar os tradicionais ‘direitos dos ingleses’ perante um governo imperial arrogante e 
insensível. Uma vez consumada no Parlamento a ruptura com o rei e dado que os governadores já não 
deviam ser obedecidos, a liderança da resistência passou naturalmente para as legislaturas eleitas 
existentes, associadas num Congresso Continental.” (TAYLOR, Charles. Imaginários Sociais 
Modernos. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2010, p. 111). 
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vínculo entre si, são perfeitamente distintas:51 enquanto as ideias liberais têm por intuito 

precípuo condicionar o exercício do poder político aos direitos individuais, 

preexistentes à própria organização institucional, os ideais democráticos atribuem aos 

cidadãos a condição de fonte do poder político legítimo.52  

Segundo Bobbio, a proposta liberal de limitação ao poder político seria de 

duas ordens: quanto aos seus poderes, por meio da fórmula do Estado de Direito, que se 

encontra adstrito a normas de caráter geral e abstrato, e da separação dos poderes, que 

reparte as funções estatais entre instituições autônomas e independentes; quanto às suas 

atribuições, que consistiria no modelo do Estado Mínimo.53 Por meio de ambos os 

mecanismos, pretendia-se tutelar a liberdade do indivíduo, que se caracterizava como 

uma liberdade contra o Estado, enquanto que a liberdade democrática caracteriza-se por 

ser uma liberdade através do Estado. 

Outra interessante contribuição de Bobbio para o debate em torno da 

democracia é a distinção entre a democracia como um método para a tomada de 

decisões (democracia procedimental), que teria por fundamento a liberdade, com 

destaque para a liberdade política por meio do sufrágio, e a democracia como conteúdo 

ou conjunto de prescrições (democracia substancial), que se fundaria na igualdade.54 

Embora o ideal democrático também contenha em si a ideia de controle, tal 

noção, contudo, não se confunde com o controle de matriz tipicamente liberal. Enquanto 

esta pressupõe uma dicotomia Estado-particular, aquela se assenta no antagonismo 

indivíduo-coletividade. Enquanto no estado liberal o particular não pode sofrer qualquer 

intervenção que comprometa suas atividades privadas, o estado democrático permite a 

                                                 
51 “Na acepção mais comum dos dois termos, por ‘liberalismo’ entende-se uma determinada concepção de 
Estado, na qual o Estado tem poderes e funções limitadas, e como tal se contrapõe tanto ao Estado 
absoluto quanto ao Estado que hoje chamamos de social; por ‘democracia’ entende-se umas das várias 
formas de governo, em particular aquelas em que o poder não está nas mãos de um só ou de poucos, mas 
de todos, ou melhor, da maior parte, como tal se contrapondo às formas autocráticas, como a monarquia e 
a oligarquia.” (BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 
São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 7).  
52 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 
Brasiliense, 2000, p. 8. 
53 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 
Brasiliense, 2000, pp. 17-18. 
54 “É inegável que historicamente ‘democracia’ teve dois significados prevalecentes, ao menos na origem, 
conforme se ponha em maior evidência o conjunto das regras cuja observância é necessária para que o 
poder político seja efetivamente distribuído entre a maior parte dos cidadãos, as assim chamadas regras 
do jogo, ou o ideal em que um governo democrático deveria se inspirar, que é o da igualdade. À base 
dessa distinção, costuma-se distinguir a democracia formal da substancial, ou, através de uma outra 
conhecida formulação, a democracia como governo do povo da democracia como governo para o povo.” 
(BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 
Brasiliense, 2000, pp. 37-38). 
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interferência do Estado sobre tais atividades, desde que resultem em um incremento 

para a coletividade. Portanto, a perspectiva democrática, diversamente da perspectiva 

liberal clássica, permite a intervenção estatal no âmbito privado, desde que respeite o 

núcleo dos direitos individuais e venha a proporcionar algum benefício para a 

coletividade como um todo. Além disso, a intervenção estatal deve se pautar pela noção 

de igualdade, sendo vedadas as distinções arbitrárias e infundadas entre os indivíduos.  

 

1.1.2.3 Democracia para além da soberania popular 

 

As formulações de Rousseau, em especial a sua noção de vontade geral 

(volonté générale), foram fundamentais para o desenvolvimento da moderna noção de 

democracia, fundada nas concepções de povo soberano e do consentimento popular, que 

será doravante tomado como o fundamento do poder político. 

A soberania popular55 passa então a ser encartada na base do fenômeno 

democrático, reputada como um dos sustentáculos fundamentais desta concepção. 

Contudo, e este será um dos pressupostos-chave para o desenvolvimento do presente 

trabalho, a democracia não se confunde nem se exaure na noção de soberania popular, 

que é apenas um de seus desdobramentos, o que ora se denomina de faceta subjetiva  da 

democracia, posto que está diretamente vinculada à vontade popular e à noção de 

consentimento. Sob o enfoque subjetivo, democrático seria tudo (absolutamente) aquilo 

que fosse escolhido ou consentido pela vontade socialmente majoritária, 

independentemente do conteúdo desta vontade. 

Entretanto, põe-se o seguinte questionamento: a fórmula democrática é uma 

mera fórmula permissiva, um procedimento para a tomada de decisões políticas, 

qualquer que seja a sua natureza, ou contém, em si mesma, algumas prescrições quanto 

ao teor da decisão a ser tomada? A vontade popular, entendida como a vontade da 

maioria, seria absoluta e incontrastável, ou haveria um núcleo intangível que 

necessariamente deveria ser respeitado? Pode-se conceber uma “democracia 

                                                 
55 “ Há, de fato, três importantes formas de autocompreensão social que são cruciais à modernidade, e 
cada uma delas representa uma instilação ou transformação do imaginário social pela teoria grocio-
lockeana de ordem moral. São elas a economia, a esfera pública e as práticas e perspectivas do 
autogoverno democrático (...) A soberania popular é a terceira na grande cadeia interligada de mutações 
no imaginário social que ajudaram a constituir a sociedade moderna. Começa igualmente como uma 
teoria, em seguida infiltra-se e, a pouco e pouco, transmuta os imaginários sociais.” (TAYLOR, Charles. 
Imaginários Sociais Modernos. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2010, p. 73 e 109). 
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autofágica”, em que o povo se volta contra si mesmo ou contra determinados segmentos 

sociais específicos? 

Todas estas indagações confluem para o seguinte ponto: existem 

mandamentos objetivos contidos na noção de democracia, alguns limites prévios para as 

decisões possíveis? O presente trabalho adota tal entendimento, conforme será 

explanado a seguir.  

 

1.1.2.4 Democracia e desconfiança56 

 

A democracia, ao mesmo tempo em que enseja uma esperança ao assinalar 

para a possibilidade de um governo fundado no autoconsentimento e no interesse 

público, também suscita uma série de temores e dúvidas quanto às consequências de 

uma vontade popular irracional e incontrolada, que extrapole os limites de sua atuação. 

Ora, se o povo houvesse atingido um grau de desenvolvimento intelectual e maturidade 

ética, reputados ideais, não haveria qualquer receio quanto aos possíveis efeitos nefastos 

decorrentes da manifestação de sua vontade, pois esta sempre tenderia para a realização 

do interesse da coletividade. Contudo, tal estágio ainda não foi alcançado, quiçá jamais 

o será, de modo que a democracia parece encontrar um obstáculo justamente naquilo 

que consiste no seu próprio fundamento: o povo. Portanto, não obstante a democracia 

seja o governo do povo, pelo povo e para o povo, em algumas circunstâncias 

excepcionais deverá sê-lo contra o povo, quando este seja a própria fonte do arbítrio.57  

Essa desconfiança em relação à vontade popular conviveu com os regimes 

democráticos de todas as épocas, e esteve tão presente na Grécia Antiga quanto na 

                                                 
56 Alusão ao livro de mesmo título de autoria de John Hart Ely. Contudo, a “desconfiança” a que se refere 
este autor não é uma desconfiança direcionada contra o povo, como ora nos referimos, mas uma 
desconfiança entre o poder legislativo e o poder judiciário no processo de interpretação das normas 
constitucionais. Sobre o assunto, cf. ELY, John Hart. Democracia e desconfiança: uma teoria do 
controle judicial de constitucionalidade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.   
57 Tal percepção não escapou a Rousseau, de que muitas vezes tanto o indivíduo como a própria 
coletividade podem ser tomados por desejos que se desviam do interesse coletivo, daí porque a vontade 
geral não se confunde com um mero somatório das vontades particulares, mas se caracteriza por ser uma 
vontade puramente racional e incorruptível, que se identifica plenamente com o bem comum: “Decorre do 
exposto que a vontade geral é invariavelmente reta e tende sempre à utilidade pública; mas daí não se 
segue que as deliberações do povo tenham sempre a mesma retidão. Deseja-se sempre o próprio bem, mas 
não é sempre que se pode encontrá-lo. Nunca se corrompe o povo, mas com frequência o enganam, e só 
então ele parece desejar o mal. Via de regra, há muita diferença entre a vontade de todos e a vontade 
geral; esta se refere somente ao interesse comum, enquanto a outra diz respeito ao interesse privado, nada 
mais sendo que uma soma das vontades particulares. Quando, porém, se retiram dessas mesmas vontades 
os mais e menos que se destroem mutuamente, resta, como soma das diferenças, a vontade geral.” 
(ROUSSEAU, Jean Jacques. O Contrato Social: princípios do Direito Político. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 37).    



 43 
 

atualidade. Platão fora um ferrenho crítico do modelo democrático ateniense, dominado 

pelos sofistas,58 cuja retórica não buscava convencer os interlocutores, mas persuadi-los, 

por meio da bajulação e do engodo, sem qualquer compromisso com a justiça, com a 

ética e com a verdade;59Aristóteles, em seu extenso tratado sobre as formas de governo, 

que classifica em três formas puras (monarquia, aristocracia e república)60 e suas 

respectivas formas degeneradas (a tirania, a oligarquia e a demagogia), 61 quando os 

governos se desvirtuam do interesse geral para o particular, vê na demagogia a 

deturpação do regime democrático, em que a multidão se tornara refém dos discursos 

vazios de oradores inescrupulosos.   

A história das ideias e instituições democráticas evidencia um fato 

praticamente incontestável: enquanto a democracia, no plano teórico, persiste como o 

regime político mais afeto à noção de justiça e mais apto à realização dos valores 

fundamentais de uma dada comunidade, a prática revelou uma série de obstáculos à 

plena realização deste modelo, permanecendo eternamente à margem de si mesma.62  

Desta forma, enquanto o povo não alcançar este grau de evolução que lhe 

permita governar a si mesmo sem quaisquer limites à manifestação de sua vontade, a 

                                                 
58 “ Em vez de realizar a ideia democrática de autogoverno do povo, a democracia ateniense exprimiu-se 
como uma ditadura popular: as virtudes de um povo unido (demos) foram encobertas pelos ímpetos 
disparatados da multidão (plebos).” (GOYARD-FABRE, Simone. O que é Democracia? A genealogia 
filosófica de uma grande aventura humana. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 74). 
59 Em sua obra Como vencer um debate sem precisar ter razão, Arthur Schopenhauer, com uma boa dose 
de ironia e crítica, elenca e analisa uma série de artifícios e estratagemas, em um total de 38, de que os 
oradores comumente se servem para vencer uma discussão ou convencer seus interlocutores fazendo uso 
de expedientes não racionais, mas meramente retóricos. Tais meios vão desde o uso intencional de 
premissas falsas até o recurso às ofensas pessoais visando enraivecer o adversário. Cf. 
SCHOPENHAUER, Arthur. Como vencer um debate sem precisar ter razão, em 38 estratagemas. Rio 
de Janeiro: Topbooks, 1997. 
60 “ Visto que as palavras constituição e governo significam a mesma coisa, visto que o governo é 
autoridade suprema nos Estados e que forçosamente esta autoridade suprema deve repousar nas mãos de 
um só, ou de vários, ou de uma multidão, segue-se que desde que um só, ou vários, ou a multidão, usem 
da autoridade com vistas ao interesse geral, a constituição é pura e são forçosamente; ao contrário, se se 
governa com vistas ao interesse particular, isto é, ao interesse de um só, ou de vários, ou da multidão, a 
constituição é viciada e corrompida.” (ARISTÓTELES. A Política. Tradução Nestor Silveira Chaves. 
São Paulo: Editora Escala, sd, p. 86).  
61 “ Os governos viciados são: a tirania, a oligarquia e a demagogia para a república. A tirania é uma 
monarquia que não tem outro objeto além do interesse dos ricos; a demagogia só enxerga o dos pobres. 
Nenhum desses governos se ocupa do interesse geral.” (ARISTÓTELES. A Política. Tradução Nestor 
Silveira Chaves. São Paulo: Editora Escala, sd, p. 87). 
62 “ Portanto, a ideia de democracia ma l se formara e já estava envolvida numa ambivalência essencial. 
Esta se agravava ainda mais pela contradição que surgia entre a ideia e a realidade: enquanto a ideia da 
democracia conotava um regime fértil da capacidade do povo de se autogovernar, a realidade do governo 
democrático revelava a inaptidão do povo para a ordem e a disciplina.” (GOYARD-FABRE, Simone. O 
que é Democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. São Paulo: Martins Fontes, 
2003, p. 97). 
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democracia não poderá prescindir de alguns mecanismos de controle que contenham o 

arbítrio coletivo. 

Tendo em vista que a democracia está associada à ideia de governo legítimo 

por excelência, cujos atos devem estar sempre orientados para a promoção do interesse 

público, as decisões políticas em um regime democrático devem necessariamente se 

submeter a determinados parâmetros de controle específicos, inderrogáveis até mesmo 

pela coletividade de cidadãos, genuína titular do poder político. Sob este ângulo, nem o 

próprio povo se encontraria acima das exigências da democracia, e seu poder, embora 

soberano, não é absoluto, como o fora o dos monarcas, sob pena de se configurar uma 

tirania das massas, uma espécie de vontade geral ditatorial. A democracia, colocando-se 

acima do povo, protege-o contra si mesmo.63  

A própria noção rousseniana de que o indivíduo se entregaria “por inteiro” 

ao estado na formação do corpo coletivo não é tão radical quanto aparenta à primeira 

vista, pressupondo alguns limites ao exercício do poder soberano nesta “doação” que 

cada um dos indivíduos realiza em prol do interesse coletivo.64 A própria noção de 

pacto ou contrato social se contrapõe, em certa medida, a uma total alienação do 

indivíduo frente ao interesse público, partindo do pressuposto óbvio de que todo pacto 

pressupõe certo equilíbrio entre as partes e uma reciprocidade de benefícios entre os que 

o celebram. 

Dessa forma, para que as decisões e escolhas políticas possam ser 

democraticamente validadas, devem submeter-se a determinados processos de 

legitimação, e o consentimento popular figura apenas como uma destas formas, embora 

seja das mais importantes, a se expressar através dos instrumentos de participação 

legalmente previstos, como é o caso do sufrágio para a escolha dos representantes 

                                                 
63 Tal preocupação mereceu um tópico específico, de número 11, na obra de Bobbio acerca das relações 
entre o liberalismo e a democracia. Cf. BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução de 
Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Brasiliense, 2000, pp. 55-61. 
64"Mas, além da pessoa pública, temos de considerar as pessoas privadas que a compõem e cuja vida e 
liberdade são naturalmente independentes dela. Trata-se, pois, de distinguir entre os respectivos direitos 
dos cidadãos e do soberano, e os deveres que os primeiros devem cumprir na qualidade de súditos, e o 
direito natural de que devem gozar na qualidade de homens. No tocante a tudo quanto cada um aliena, 
pelo pacto social, de seu poder, de seus bens e de sua liberdade, convém-se que representa somente a 
parte de tudo aquilo cujo uso interessa à comunidade, mas é preciso convir também que só o soberano 
pode julgar desse interesse. Todos os serviços que um cidadão por prestar ao Estado passam a ser um 
dever tão logo o soberano os solicitem; mas o soberano, de sua parte, não pode onerar os súditos com 
nenhuma pena inútil à comunidade; não pode sequer desejá-lo, pois, sob a lei da razão, não menos que 
sob a da natureza, nada se faz sem causa" (ROUSSEAU, Jean Jacques. O Contrato Social: princípios do 
Direito Político. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 39).    
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políticos, o plebiscito e o referendo, a iniciativa popular de lei,65 a participação na 

elaboração do orçamento público66 e no planejamento urbano,67 além de outros meios 

constitucionalmente previstos. 

A participação popular, portanto, consiste em uma das modalidades de 

legitimação do poder político. Mesmo em situações em que inexiste qualquer 

manifestação de vontade por parte dos cidadãos, a democracia subsiste no dever que se 

impõe aos agentes públicos de obedecer a determinados limites intrínsecos no processo 

de tomada de decisão, de perseguir fins e objetivos específicos, bem como na obrigação 

de fundamentar todas as decisões políticas relevantes. 

A fórmula democrática contém, em si mesma, uma série de núcleos 

substanciais ou elementos objetivos, com conteúdo e mandamentos próprios dotados de 

autonomia e independência, que interferem sobre o próprio conteúdo das tomadas de 

decisão, e não apenas em seus aspectos procedimentais. Consiste em uma fórmula de 

equilíbrio, que ao mesmo tempo em que confere poder decisório à maioria, resguarda os 

                                                 
65 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 31 mar. 2013). 
66 A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) prescreveu, em seu artigo 48 e 48-A, a 
necessidade de transparência na gestão fiscal, como forma de viabilizar o controle democrático dos gastos 
públicos, principalmente através dos denominados “portais da transparência”: 
 Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: 
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; 
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 
(BRASIL. Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/lcp101.htm>, acesso em 19 abr. 2013). 
67 O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) previu a gestão democrática do planejamento urbano em seu 
artigo 2º, inciso II, verbis:  
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
[...] 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano; 
(BRASIL. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001.Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>, acesso em 19 abr. 
2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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direitos e interesses das minorias, protegendo-as contra potenciais abusos.68 Dessa 

forma, a vontade popular não é suficiente para legitimar qualquer tipo de decisão, 

principalmente aquelas que resultem na discriminação de grupos minoritários.69 A 

democracia necessariamente deve promover ou maximizar os interesses dos grupos que 

compõem o corpo social, não sendo possível conceber a existência de uma “democracia 

autofágica”, que se volta contra o próprio povo ou contra parte dele, beneficiando 

alguns em detrimento de outros.70 

Ao ressaltar que a democracia possui condicionantes objetivas, não se 

pretende defender uma espécie de “democracia sem povo”, o que seria um contrassenso 

em seus próprios termos, mas antes, buscam-se extrair algumas máximas diretamente 

deste conceito, capazes de orientar as decisões políticas. Pode-se concluir,portanto, que 

o próprio povo encontra-se em condição de sujeição perante a democracia, e caso exista 

um conflito entre a vontade majoritária e o espírito democrático, este sempre deverá 

prevalecer. 

 

1.2 Democracia e igualdade: noções preliminares 

 

Dentre as condicionantes objetivas contidas na ideia de democracia, põe-se 

em destaque a noção de igualdade entre os cidadãos, tanto sob o viés político quanto 

                                                 
68 O próprio Rousseau ressalta que nenhum indivíduo mentalmente sadio alienaria a própria liberdade a 
título gratuito, seja a um rei, seja a uma coletividade despótica: “Dizer que um homem se dá 
gratuitamente é dizer uma coisa absurda e inconcebível; este ato é ilegítimo e nulo, pelo simples fato de 
que quem o pratica não está em seu juízo perfeito. Dizer o mesmo de todo um povo é supor um povo de 
loucos: a loucura não estabelece o direito.” (ROUSSEAU, Jean Jacques. O Contrato Social: princípios 
do Direito Político. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 14). 
69 A acepção da palavra minoria no presente contexto não está relacionada ao aspecto quantitativo ou 
numérico, que represente uma pequena parcela de uma dada população. Nesse sentido, a classe dos não-
cidadãos, na Grécia Antiga, composta pelas mulheres, pelos estrangeiros e escravos, e os negros 
escravizados, indígenas e mulatos, no Brasil Colonial, embora representassem a maior parte das 
respectivas populações, encontravam-se completamente à margem do processo político. Portanto, a 
minoria representa um grupo que, de alguma forma, foi excluído ou encontra-se à margem dos processos 
decisórios, ou que se encontra em alguma situação específica de desvantagem ou discriminação, como é o 
caso dos homossexuais, dos negros, portadores de deficiências, ex-presidiários, dentre outros. Acerca do 
conceito de minorias, cf. Minorias sociais: estigmatização, discriminação, desigualdade e resistência, in 
http://www.ufrgs.br/ppgs/index.php?formulario=linhas&metodo=0&id=8, acesso em 9 de março de 2013.    
70 Uma boa representação do potencial destrutivo de uma democracia autofágica ou totalitária foi o 
cenário dos primeiros anos que seguiram à Revolução Francesa, marcado por uma intensa instabilidade 
institucional devido ao conflito entre as diversas facções que diziam encarnar o ideal da nação soberana, 
dentre elas os jacobinos, liderados por Robespièrre, que defendiam um modelo democrático voltado aos 
interesses da plebe e da pequena burguesia; os girondinos, que defendiam os interesses da burguesia mais 
abastada, e os cordeliers, liderados por Danton, partidários de uma posição política intermediária. A 
alternância de partidos no poder e as perseguições políticas levaram milhares de cidadãos à morte nas 
guilhotinas, culminando no “regime do Terror” entre 1793 e 1794, época em que os jacobinos detinham a 
liderança.  
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sobre as demais perspectivas. A igualdade, ao mesmo tempo em que integra o próprio 

conceito de democracia, serve-lhe de pressuposto, uma vez que só pode existir 

democracia entre iguais,71 muito embora diversos tenham sido os critérios utilizados ao 

longo da história para aferir esta igualdade: o nascimento, a riqueza, a nacionalidade, o 

ofício, por exemplo.  

De todos os critérios utilizados, o que demonstrou ser mais refinado do 

ponto de vista da justiça e que serve como pressuposto dos regimes democráticos 

modernos é a igualdade sob o prisma ético ou moral, calcada na ideia de dignidade 

humana. Tendo em vista que os indivíduos pertencentes a uma determinada comunidade 

compartilham uma compreensão semelhante quanto aos padrões de comportamento e 

convivência a serem seguidos, devem, em função desta compreensão, ser tratados 

igualmente, e a utilização de qualquer outro critério, como o nascimento, por exemplo, 

se mostraria iníquo e arbitrário. Portanto, a igualdade democrática decorre da 

equivalência ética entre os homens, no sentido de que todos os seres humanos são entes 

morais por excelência, de maneira que ninguém se encontraria acima dos ditames por 

ela prescritos. 

É justamente a partir desta concepção de democracia como governo 

legítimo por excelência, que busca promover a igualdade entre os cidadãos, que se 

extrai o dever de fundamentação das decisões políticas, principalmente aquelas 

relacionadas à concessão de desonerações e benefícios fiscais e a consequente 

necessidade de controle democrático deste processo, buscando-se elencar determinados 

requisitos extrajurídicos a serem observados, para que os resultados daí decorrentes 

possam ser validados sob a óptica de sua legitimidade. 

Uma vez que a temática da igualdade será um dos eixos fundamentais deste 

trabalho, dedicaremos o capítulo seguinte exclusivamente para analisar as implicações 

recíprocas entre a democracia, a igualdade e a justiça.  

  

 
 
 
 

                                                 
71 Sobre a questão da igualdade perante a lei, Aristóteles fez o seguinte comentário: “Vê-se, pois, que as 
leis só são necessárias para os homens iguais por nascimento e aptidões; quanto aos que a tal ponto se 
elevam acima dos outros, para esses não há lei; eles próprios são a sua lei. Aquele que pretendesse impor-
lhes regras cairia no ridículo; e talvez mesmo lhes assistisse o direito de dizer-lhes o que os leões de 
Antístenes responderam às lebres que advogavam a causa da igualdade entre os animais.” 
(ARISTÓTELES. A Política. Tradução Nestor Silveira Chaves. São Paulo: Editora Escala, sd, p. 99). 
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1.3 Respostas preliminares aos questionamentos iniciais 

 

Após estas breves considerações acerca da democracia, retomaremos os 

questionamentos inicialmente formulados para propor algumas conclusões provisórias, 

sem a pretensão de esgotar o assunto, mas que possuam estabilidade suficiente que lhes 

permita servir de fundamento para o desenvolvimento das demais ideias. 

Quanto à indagação sobre o que seja a democracia, esta representa o regime 

político legítimo por excelência, que objetiva promover o interesse coletivo e conter o 

arbítrio em todas as suas formas, por meio da participação contínua dos próprios 

destinatários das decisões, seja através da manifestação direta de sua vontade, seja no 

controle das decisões tomadas pelo poder público. Consiste, portanto, em uma fórmula 

de equilíbrio, uma vez que ao mesmo tempo em que se propõe a conferir poder 

decisório aos próprios destinatários deste, estabelece parâmetros e limites para o 

exercício deste poder, protegendo os interesses dos grupos minoritários e evitando que 

uma maioria circunstancial viole os direitos da minoria. Em outras palavras, a 

democracia se assenta sobre o binômio participação e controle. 

Quanto ao questionamento se a democracia seria mera promessa ilusória ou 

efetivamente possui um conteúdo bem determinado, tal regime se assenta sobre 

fundamentos teóricos bem definidos, como a noção de soberania popular, que se 

manifesta através da vontade da maioria dos cidadãos juntamente com a proteção dos 

interesses das minorias, na previsão de procedimentos específicos de tomada de decisão 

e instrumentos de controle dos atos dos governantes, dentre outros.   

No que tange à resposta ao questionamento acerca da viabilidade prática da 

democracia, muito embora esta permaneça, em grande medida, como um projeto 

inacabado, representa o único modelo já concebido que permite a maior aproximação 

possível entre governantes e governados, de maneira que as dificuldades para a sua 

concretização, ao invés de inibirem os esforços ulteriores, servem de motivação para 

continuar esta marcha incessante. 

Por fim, quanto à indagação de que se os homens estaraim prontos para a 

democracia, pode-se fazer a pergunta inversa: se, e quando, os homens estariam prontos 

para a tirania.72 Assim como os governos autoritários sempre existiram, e os homens 

                                                 
72 “Respondendo a quantos fazem objeções ao sistema democrático de governo, o reformista do 
liberalismo inglês, Lord Russel, dessa maneira se exprimia: ‘Quando ouço falar que um povo não está 
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tiveram que tolerá-los com resignação, também a democracia requer uma paciência 

semelhante, enquanto os cidadãos aprendem a vivenciar o seu verdadeiro significado, o 

que demanda um aprimoramento intelectual e, sobretudo, moral de toda a sociedade. A 

diferença é que as recompensas da democracia, ao contrário das do despotismo, 

certamente serão muito mais gratificantes. 

                                                                                                                                               
bastantemente preparado para a democracia, pergunto se haverá algum homem bastantemente preparado 
para ser déspota.” (BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo, Malheiros: 2004, p. 266). 
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2 DEMOCRACIA, JUSTIÇA E IGUALDADE 

 

No capítulo anterior, procedeu-se à análise acerca dos fundamentos da 

democracia, com enfoque para a sua relação com a igualdade. Percebe-se que a 

democracia, enquanto regime político vocacionado ao interesse público por meio do 

controle do arbítrio no processo de tomada de decisões, pressupõe, também, a noção de 

justiça, na medida em que veda os privilégios e tratamentos diferenciados em proveito 

de uma parcela específica da população. Portanto, democracia, justiça e igualdade são 

conceitos correlacionados e complementares, que possuem implicações recíprocas, 

embora possuam caracteres e desdobramentos próprios e inconfundíveis.  

Tanto a democracia quanto a justiça pressupõem a igualdade, que serve 

como critério comum a ambas, embora o faça sob enfoques diversos: a igualdade, para a 

democracia, é um meio para permitir a participação de todos os cidadãos na formação 

da vontade coletiva e para controlar o exercício dessa mesma vontade, enquanto que, 

para a justiça, consiste em um critério utilizado para estabelecer parâmetros de 

comparação entre os indivíduos.  

Além disso, democracia e justiça também se tangenciam no que se refere à 

questão do controle do arbítrio, vez que decisões caprichosas, que se utilizam de 

parâmetros iníquos, por exemplo, são, a um só tempo, injustas, porque recorrem a 

critérios inadequados, e antidemocráticas, porque induzem a discriminação ou privilégio 

de alguns indivíduos em relação aos demais. Por fim, a justiça, na democracia, consiste 

na autodeterminação coletiva.73 

Tendo em vista que a democracia e seus desdobramentos já restaram 

analisados no capítulo anterior, o presente capítulo analisará os conceitos de igualdade, 

já tratados de maneira superficial, e de justiça, com destaque para as interrelações entre 

os três conceitos.  

 

2.1 Novamente a igualdade 

 

A temática da igualdade é daquelas que sempre retorna à ordem do dia, por 

exercer um fascínio peculiar e a uma atração quase inexplicável sobre a imaginação 

humana. Embora a discussão acerca do que seja a igualdade remeta ao campo 

                                                 
73 KELSEN, Hans. O problema da justiça. Tradução João Baptista Machado. 5. ed. São Paulo: Martins 
Martins Fontes, 2011, p. 50. 
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propriamente filosófico, suas repercussões práticas permeiam as mais diversas 

situações, desde o campo da política internacional até questões cotidianas, 

frequentemente motivando discussões e debates acalorados. 

A ideia de igualdade é permeada de forte carga ideológica, devido à sua 

corriqueira vinculação aos valores humanísticos. O lema da igualdade foi uma das 

principais bandeiras de luta dos revolucionários franceses contra o despotismo 

monárquico, na famosa máxima “liberté, égalité, fraternité”. Ao longo da história, a 

igualdade foi apropriada pelas mais diversas correntes do pensamento político e 

filosófico, algumas delas francamente antagônicas entre si, como é o caso do 

liberalismo, que apregoava uma igualdade formal, ou igualdade perante a lei, e o 

comunismo, que defendia uma igualdade material ou concreta. Tal realidade concorreu 

para a construção de uma vasta teia simbólica em torno da igualdade, que 

“magnetizaram” ideologicamente o termo.  

Dessa forma, é praticamente impossível discorrer acerca da igualdade com 

completa isenção e neutralidade, e, no entanto, é justamente o que se intentará fazer.74  

A igualdade, ao mesmo tempo que é concebida como ideia, é experimentada 

como sentimento, constituindo um elemento socialmente integrador. Seja qual for o 

parâmetro adotado, como compartilhar o mesmo sangue ou possuir uma ascendência 

comum, viver em um mesmo espaço geográfico, professar as mesmas crenças 

religiosas, comungar as mesmas ideias ou preferências políticas, ela tenderá a promover 

a agregação dos iguais. Trata-se, portanto, de requisito fundamental para a 

sociabilidade. Permite que os indivíduos se identifiquem e formem laços de união e 

solidariedade, estabelecendo vínculos psicológicos e afetivos entre si, possibilitando a 

construção de uma identidade ou comunhão espiritual entre os membros de um mesmo 

grupo. As diversas concepções religiosas, com destaque para a doutrina cristã, se 

utilizaram recorrentemente da noção de igualdade, ao afirmar, por exemplo, que os 

                                                 
74 “há uma tendência de analisar a igualdade de modo laudatório e emotivo, quando não mesmo sacro. 
Muitas vezes, cria-se a idéia de que defender o tratamento igualitário (enquanto tratamento que analisa as 
particularidades de cada cidadão) é defender algo necessariamente bom e, reversamente, sustentar o 
tratamento desigual (enquanto tratamento que bloqueia a análise de algumas diferenças de cada cidadão) 
é algo inevitavelmente ruim. Esse suposto valor intrínseco da igualdade particularista é algumas vezes 
defendido de modo emotivo, isto é, não é feito por meio da análise racional dos seus elementos 
constitutivos, mas, em vez disso, mediante a simples exaltação de sua importância, sem que a ele sejam 
agregados – como se pretende fazer neste trabalho – critérios minimamente funcionais que viabilizem a 
sua aplicação.” (ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
29). 
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homens são ovelhas de um só rebanho, que todos são irmãos e igualmente filhos de 

Deus, dentre outras metáforas.  

Por outro lado, a diferença contribui para a dissociação ou segmentação de 

um determinado agrupamento social, geralmente fomentando sentimentos de suspeita e 

rejeição, quando muito, de tolerância. Quando se afirma que alguém é diferente, 

pretende-se sugerir que não se insere em um determinado padrão de conduta vivenciado 

coletivamente, e, portanto, não merece a confiança dos demais membros do grupo. É 

dessa forma que se separam o “nós” dos “outros”.75 

No que se refere ao ideário político, a igualdade serviu como peça 

fundamental na doutrina do contrato social de Rousseau e sua fórmula da volonté 

générale, em que objetivo do corpo político seria fazer o cidadão retornar ao estado de 

igualdade perdido com o surgimento da propriedade privada. As primeiras declarações 

de direitos e liberdades punham especial destaque na existência de uma igualdade 

natural e sagrada entre os homens, como é o caso da Declaração de Independência 

Americana.76 

A igualdade também serviu como o principal fundamento filosófico da 

doutrina socialista, tanto nas suas versões utópica quanto científica. O combate ao 

monopólio dos meios de produção por uma minoria abastada, a ojeriza à mais-valia, 

calculada como a diferença entre o valor agregado pelo operário ao produto final e o 

salário percebido, bem como o repúdio à exploração desumana do trabalho, decorrem de 

uma determinada noção de igualdade, que se avizinha da atual concepção de dignidade 

humana. 

A Constituição Brasileira de 1988 também reproduz este ideário, elencando, 

já em seu preâmbulo,77 a igualdade como um valor supremo de uma sociedade fraterna, 

                                                 
75 Alusão à célèbre música Us and Them, da banda de Rock Inglesa Pink Floyd, em especial à seguinte 
passagem: “Us, and them, and after all we're only ordinary men. Me, and you. God only knows it's not 
what we would choose to do.” (Nós e os outros, mas afinal de contas, somos todos apenas homens 
comuns. Eu, e você, só Deus sabe se é realmente isso que nós iríamos escolher”).  
76 Nesse sentido, o prólogo da Declaração Unânime dos Treze Estados Unidos da América: “We hold 
these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with 
certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” 
(“Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, 
que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, dentre eles a vida, a liberdade e a busca da 
felicidade”). Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America. Disponível em 
http://www.ushistory.org/declaration/document/. Acesso em 16 jun. 2013). Segundo estatui a declaração, 
a igualdade entre os homens possuiria um caráter autoevidente, e sua formulação seria uma mera 
constatação de algo preexistente. 
77  “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

http://en.wikipedia.org/wiki/All_men_are_created_equal
http://en.wikipedia.org/wiki/Life,_liberty_and_the_pursuit_of_happiness
http://www.ushistory.org/declaration/document/
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constando dentre os seus objetivos fundamentais da a erradicação da pobreza e a 

redução das desigualdades sociais e regionais, bem como o repúdio a qualquer forma de 

discriminação com base em fatores como a origem, a raça, o gênero, a cor da pele, a 

idade, dentre outras formas de discriminação.78 Por fim, a Constituição Federal de 1988 

qualifica a igualdade como um direito fundamental inviolável no caput do artigo 5º.79 

Especificamente na seara tributária, a igualdade foi insculpida no artigo 150, II, da 

Constituição Federal.80  

Tendo em vista a imensa gama de significados associados à ideia de 

igualdade, será necessário recorrer ao mesmo corte semântico utilizado quando da 

análise do conceito de democracia, priorizando determinadas acepções em detrimento 

de outras.      

 

2.2 As diversas facetas da igualdade 

 

Especificamente quanto aos significados da igualdade que possuem uma 

relação direta com a democracia e que, portanto, serão úteis ao desenvolvimento deste 

trabalho, indicaremos alguns de seus desdobramentos:  

a) A igualdade sob o âmbito moral, de cunho filosófico, que está 

relacionada à noção de dignidade humana, de maneira que todos os 

indivíduos são igualmente dignos frente à lei e ao Estado. Tal igualdade 

                                                                                                                                               
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” Cf. BRASIL. Constituição 
(1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 31 mar. 2013. 
78 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. Cf. BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 31 mar. 2013. 
79 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...) (BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal 
do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso 
em 31 mar. 2013. 
80 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
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serve como fundamento e pressuposto da democracia, podendo ser 

também denominada igualdade quanto ao ponto de partida;  

b) A igualdade como objetivo ou meta a ser atingida, que pressupõe a 

idêntica dignidade comungada entre os indivíduos e, à luz dela, busca a 

correção das distorções e desníveis sociais que não estejam diretamente 

relacionados ao mérito pessoal ou outra causa legítima. Tal faceta pode 

também ser denominada igualdade quanto ao ponto de chegada;  

c) A igualdade enquanto método ou instrumento, tomada sob o ponto de 

vista lógico-operacional, que serve como mecanismo para a produção de 

efeitos jurídicos sobre os indivíduos, em atenção às particularidades 

observadas. 

d) A igualdade enquanto direito fundamental, que consiste na conversão da 

igualdade puramente filosófica para o viés jurídico, permitindo a sua 

tutela pelo ordenamento jurídico. 

 

2.2.1 A igualdade a partir da noção de dignidade humana: equivalência ética entre os 

homens 

 

Sob o aspecto moral, os indivíduos devem ser considerados igualmente 

dignos, por serem detentores de duas características básicas, que os distinguem de todos 

os demais seres vivos: a capacidade de desenvolver um senso comum de justiça  e 

formular uma concepção própria de bem.81 Quanto à primeira característica, esta 

permite que os indivíduos se sujeitem a regras comuns de convivência, o que lhes 

possibilita viver em sociedade e estabelecer laços de solidariedade entre si, devendo-

lhes ser asseguradas idênticas oportunidades de usufruir das vantagens do convívio 

social. Quanto à segunda característica, comumente denominada livre arbítrio, que 

consiste na capacidade de escolha e determinação do próprio destino, deve ser 

assegurada ao indivíduo a prerrogativa de estabelecer as próprias prioridades a partir de 

sua ordem pessoal de valores e preferências, garantindo sua autonomia ou capacidade 

de autoconformação.  

Essa ideia de que todos os homens estão igualmente sujeitos aos ditames da 

moralidade e das leis remonta aos primórdios da doutrina cristã, e se revela na célebre 

                                                 
81 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. XXXVII. 
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expressão de que todos os homens teria sido feitos “à imagem e semelhança de Deus”, 

e, portanto, igualmente dignos.  

Muito embora a ideologia cristã se encontre imbuída de uma forte conotação 

metafísica e transcendental, própria das concepções religiosas, representou uma das 

primeiras críticas às diversas formas de discriminação e exploração existentes na 

estrutura social de sua época, como é o caso da escravidão romana, que configuraria 

uma iniquidade repulsiva aos olhos de Deus.  

Não obstante os méritos do cristianismo, coube aos filósófos da Idade 

Moderna o resgate do indivíduo como unidade em si mesmo, capaz de conferir sentido à 

própria existência e ao mundo que o rodeia,82 bem como a depuração racional da 

moralidade. Contudo, a formulação de uma filosofia moral calcada inteiramente na 

razão, que considera que os homens seriam iguais devido à sua idêntica capacidade 

moral, que decorre diretamente de sua aptidão racional, somente irá assumir sua forma 

mais elaborada no sistema filosófico de Immanuel Kant. 

A moralidade kantiana considera o ser humano como valioso em si mesmo, 

independentemente de suas qualidades e defeitos, vez que possuiria duas características 

fundamentais que o distinguiria de todos os demais seres vivos: a capacidade de 

raciocinar e a capacidade de escolher.83 Como os indivíduos em geral possuem essas 

duas inclinações, a vocação para a razão e a vocação para a liberdade, que seriam as 

principais responsáveis pela possibilidade de autodeterminação e pela convivência 

social, devem ser tratados em consonância com estas faculdades que lhes são comuns. 

Ora, como todos possuem a capacidade de pensar e, a partir dela, elaborar os próprios 

                                                 
82 “ Esse novo núcleo de sentido, que expressa a profunda transformação pela qual passou o pensamento 
ocidental durante a transição à Idade Moderna, é resultado de um lento processo histórico de tomada de 
consciência do homem sobre a sua posição central no mundo. Essa centralidade refere-se a duas ideias–
chave da modernidade sobre o homem: em primeiro lugar, a ideia de que ele é o centro do mundo e que, 
por isso, distingue-se dos demais animais através de certas características que supõem a marca de sua 
dignidade, como a racionalidade, o livre arbítrio e a perfectibilidade (projeto humanista); em segundo 
lugar, a ideia de que esse homem, centro do mundo, também aparece centrado no mundo – para usar a 
expressão de Peces-Barba -, isto é, secularizado, independente, capaz de pensar e agir por si mesmo, de 
dialogar com os demais, portanto, de decidir livre e autonomamente sobre seus valores e suas normas 
(projeto iluminista).” (WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da dignidade humana: reflexões a partir da 
filosofia de Kant. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52). 
83 “Para sabermos como entender a lei moral de acordo com Kant, vamos agora explorar a íntima ligação, 
como ele a vê, entre nossa capacidade de raciocínio e a nossa capacidade de liberdade. Kant diz que 
somos merecedores de respeito, não porque somos donos de nós mesmos, mas porque somos seres 
racionais, capazes de pensar; somos também seres autônomos, capazes de agir e escolher livremente (...) 
Nossa capacidade de raciocinar está intimamente ligada a nossa capacidade de sermos livres. Juntas, essas 
capacidades nos tornam únicos e nos distinguem da existência meramente animal. Elas nos transformam 
em algo mais do que meras criaturas com apetites.” (SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa 
certa. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 139-140). 
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projetos e concepções de vida, o sentido único e intransferível de seu viver, o que Kant 

denominava autonomia , o agir por impulso próprio, tanto o Estado como a coletividade 

devem respeitar tais prerrogativas do indivíduo, desde que não reste prejudicado o 

exercício destas mesmas faculdades por parte dos demais. 

A partir de sua capacidade racional, o ser humano seria capaz de identificar 

e livremente se submeter aos ditames da moralidade, que consiste em um conjunto de 

imperativos autônomos destituídos de sanção exterma: autônomos, porque formulados 

pelo próprio indivíduo que a eles se sujeita;84 destituídos de sanção externa, porque o 

seu descumprimento não acarreta a imposição de uma sanção previamente estabelecida 

e institucionalizada.85 São estas duas características que diferenciam a moral das 

prescrições jurídicas, vez que estas consistem em imperativos heterônomos reforçados 

por uma sanção externa e institucionalizada .86 

A concepção moral kantiana radica em duas noções fundamentais: a) a 

liberdade, que consiste na autonomia, ou na capacidade/prerrogativa do indivíduo de 

agir com base na lei que impõe a si próprio como ser racional;87 b) a igualdade, que 

decorre do fato de que todos os seres humanos são igualmente detentores desta 

autonomia, sobre a qual se assenta a dignidade humana, o que implica que a liberdade 

                                                 
84 “Diz-se autônomos aqueles imperativos nos quais uma mesma pessoa é quem formula e executa a 
norma. Diz-se heterônomos aqueles nos quais quem formula a norma e quem a executa são pessoas 
diversas (...) Segundo Kant, a moral se resolve sempre em imperativos autônomos e o direito em 
imperativos heterônomos, visto que o legislador moral é interno e o jurídico é externo. Em outras 
palavras, esta distinção pretende sugerir que quando nos comportamos moralmente, não obedecemos a 
ninguém além de nós mesmos; quando, ao contrário, agimos juridicamente, obedecemos a leis que nos 
são impostas por outros.” (BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. Bauru, SP: EDIPRO, 2001, 
pp. 89-90). 
85 “Há um modo de definir as normas morais que se refere precisamente à sanção. Afirma-se que são 
morais aquelas normas cuja sanção é puramente interior . Por sanção, entende-se sempre uma 
consequência desagradável da violação, cujo fim é prevenir a violação ou, no caso em que a violação seja 
verificada, eliminar as consequências nocivas. A única consequência desagradável da violação de uma 
norma moral seria o sentimento de culpa, um estado de incômodo, de perturbação, às vezes de angústia, 
que se diz, na linguagem da ética, ‘remorso’ ou ‘arrependimento.” (BOBBIO, Norberto. Teoria da 
Norma Jurídica. Bauru, SP: EDIPRO, 2001, p. 155). 
86 “Com o objetivo de evitar os inconvenientes da sanção interna, isto é, sua escassa eficácia, e os da 
sanção externa não institucionalizada, sobretudo a falta de proporção entre violação e resposta, o grupo 
social institucionaliza a sanção, ou seja, além de regular os comportamentos dos cidadãos, regula também 
a reação aos comportamentos contrários. Esta sanção se distingue da moral por ser externa , isto é, por ser 
uma resposta de grupo, e da social por ser institucionalizada , isto é, por ser regulada, em geral, com as 
mesmas formas e através das mesmas fontes de produção das regras primárias.” (BOBBIO, Norberto. 
Teoria da Norma Jurídica. Bauru, SP: EDIPRO, 2001, pp. 159-160). 
87 “Como ser racional e, portanto, pertencente ao mundo inteligível, o ser humano só pode pensar a 
causalidade da sua própria vontade sob a ideia da liberdade, uma vez que a independência das causas 
determinantes do mundo sensível (a qual a razão tem sempre de atribuir-se) é precisamente a liberdade. 
Assim sendo, a ideia de liberdade liga-se ao conceito de autonomia e este, por sua vez, liga-se ao 
princípio universal da moralidade, “ o qual na ideia está na base de todas as ações de seres racionais, 
como a lei natural está na base de todos os fenômenos.” (WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da 
dignidade humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 272). 
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de um indivíduo jamais deverá prevalecer sobre a de outro, pois tal restrição implicaria 

em reduzir o outro há condição de um meio para alcançar um fim que lhe seria superior, 

violando sua dignidade.88 

A concepção de Kant acerca da autonomia, bem como a ideia de que os 

seres humanos seriam fins em si mesmos e jamais poderiam ser tomados como meios 

para fins diversos de si próprios, representa um dos principais sustentáculos para a 

noção contemporânea da dignidade humana, insculpida no artigo 1º, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988,89 e na imensa maioria das constituições das nações 

democráticas.90 A dignidade humana possui nítido fundamento moral, e representa o 

motivo pelo qual os indivíduos devem ser tratados igualmente, vez que todos são 

dotados de tal característica em igual medida.  

Tal concepção de que existe uma igualdade fundamental entre os seres 

humanos também se encontra na base da teoria rawlsiana de justiça, de maneira que 

cada indivíduo é detentor da prerrogativa de escolher como irá conformar a própria 
                                                 
88 “Os seres cuja existência depende não em verdade da nossa vontade, mas da natureza, têm, contudo, se 
são seres irracionais, apenas um valor relativo como meios, e por isso se chamam coisas, ao passo que os 
seres racionais se chamam pesssoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer 
dizer, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita nessa 
medida todo o arbítrio (e é um objeto do respeito).” (KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica 
dos Costumes. Traduzido do alemão por Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 68). 
89 Art. 1.º A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados de Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III- a 
dignidade da pessoa humana (Cf. BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 31 mar. 
2013).  
90 O Princípio da Dignidade Humana encontra-se insculpido na grande maioria das constituições 
democráticas, com destaque para a Constituição Portuguesa, em seu artigo 1º: “Portugal é uma República 
soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária.”; a Constituição Espanhola, em seu artigo 10, inciso 1, estatui a 
dignidade humana como um dos fundamentos da ordem política: “Artículo 10, 1. La dignidad de la 
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a 
la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”; a Constituição 
Francesa, em seu artigo 22, dispõe do seguinte modo: Article 22 Tout être humain possède, à l'égard de la 
Société, les droits qui garantissent, dans l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein développement 
physique, intellectuel et moral. La loi organise l'exercice de ces droits”; a Constituição Italiana dispõe 
sobre a dignidade humana em seu artigo 3: “Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese.” Cf. PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa (1976). Disponível em 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acesso em 16 jun. 
2013; 
Cf. ESPANHA. Constitución española (1978). Disponível em 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm. Acesso em 16 jun. 2013; Cf. FRANÇA. 
Constitution du 19 avril 1946. Disponível em http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/constitution-
projet-avril-1946.asp. Acesso em 16 jun. 2013; Cf. ITÁLIA. La Costituzione della Repubblica Italiana 
(1947). Disponível em http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf. 
Acesso em 30 mai. 2013. 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf
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existência e atribuir sentido à sua jornada ao longo da vida.91 O autor se contrapõe às 

denominadas concepções perfeccionistas, segundo as quais o papel da organização 

política seria conduzir os seres humanos a um determinado patamar de excelência ou 

virtude, em geral relacionada à maximização das faculdades morais e intelectuais 

humanas.  

Portanto, a principal consequência desta noção de igualdade é a de que, 

como todos os seres humanos são igualmente dotados de autonomia, de onde se extrai a 

noção de dignidade humana, todos possuem idêntico valor intrínseco. Dessa forma, a 

todos os deve ser dispensado um tratamento igualitário, seja por parte dos demais 

cidadãos, seja por parte do Estado, tendo em vista a equivalência de todos sob o âmbito 

da moralidade.  

Isso não implica que sempre deve ser destinado o mesmo tratamento a todos, 

independentemente das circunstâncias concretas, mas que determinados critérios de 

diferenciação restam terminantemente vedados, justamente aquelas distinções que se 

assentam sobre uma pretensa superioridade de certos indivíduos em relação aos demais, 

como se fossem detentores de maior dignidade ou valor próprio.92 Tal realidade já 

                                                 
91 “(...) o real ponto de partida da argumentação normativa da teoria de Rawls é uma noção de igualdade 
humana fundamental ou de valor intrínseco igual dos seres humanos. Uma sociedade justa ou, o que vem 
a ser a mesma coisa, uma sociedade democrática, é aquela cujas instituições sociais, econômicas e 
políticas tratam seus membros como pessoas moralmente iguais. Isso significa que a vida de cada pessoa 
conta igualmente, tem o mesmo valor intrínseco, e os arranjos institucionais básicos da sociedade devem 
oferecer o suporte necessário – no que se refere a direitos, liberdades, oportunidades e recursos sociais 
escassos – para que cada um seja capaz de fazer algo de valioso de sua própria vida segundo suas próprias 
luzes e viver de acordo com suas próprias convicções de valor moral.” (RAWLS, John. Uma Teoria da 
Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. XXI). 
92 A ideia de que determinados indivíduos seriam dotados de uma superioridade natural e incontestável 
em relação aos demais, além de ter sido observada nos regimes monárquicos e oligárquicos, chegou 
inclusive a ser defendida por filósofos de renome, dentre eles, Platão, que defendia um modelo 
estratificado de sociedade com base nas aptidões e, principalmente, na virtude (areté) de cada indivíduo, 
que seria composta de artesãos/camponeses, guerreiros e filósofos: “Estabelecendo uma comparação entre 
o Estado e o homem, chegando mesmo a concluir que o primeiro seria o segundo grande, Platão 
diferencia as classes de homens que corresponderiam a cada ‘órgão’ responsável pela vida daquele 
‘macrohomem’, não sem antes estar convicto da desigualdade natural entre eles. Assim, às três faculdades 
existentes na alma do indivíduo corresponderiam as três classes componentes do Estado. De acordo com 
esta teoria, a alma humana seria composta dos seguintes elementos: a razão, que comanda e domina; a 
coragem, responsável pelas ações do indivíduo; os sentidos, cuja função é obedecer aos comandos da 
razão. Consequentemente, aos homens de ouro, a ‘razão’ do Estado, caberia o governo, o comando da 
comunidade ideal platônica; aos homens de prata, a ‘coragem’ do Estado, caberia a tarefa de defender a 
comunidade; aos de ferro e cobre, os ‘sentidos’ do Estado, caberia a função de nutri-lo. Respectivamente, 
teríamos os filósofos, os guardiães militares e as classes produtoras.” (LIMA, Viviane Nunes Araújo. A 
Saga do Zangão: uma visão sobre o direito natural. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 24). Também 
Aristóteles era partidário de um modelo social aristocrático, ao defender a superioridade “natural” do 
homem sobre a mulher, dos gregos (homens civilizados) sobre os bárbaros e dos homens livres sobre os 
escravos: “ Os animais são machos e fêmeas. O macho é mais perfeito e governa; a fêmea o é menos, e 
obedece. A mesma lei se aplica naturalmente a todos os homens. Há na espécie humana indivíduos tão 
inferiores a outros como o corpo o é em relação à alma, ou a fera ao homem; são os homens nos quais o 
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representou a regra nas sociedades marcadas pela estratificação, que adotavam o critério 

do nascimento e da titulação nobiliárquica como meio de distinguir os indivíduos entre 

si.  

A concepção de igualdade com fundamento pode também ser denominada 

de igualdade quanto ao ponto de partida, vez que toma a igualdade como algo 

previamente existente, que radica na própria condição do homem enquanto tal, de 

maneira que todos são dotados de idêntica dignidade. Tal concepção deve 

necessariamente ser levada em consideração quando da elaboração das leis, 

principalmente no que se refere à vedação das distinções arbitrárias entre os cidadãos. 

 

2.2.2 A igualdade como objetivo ou meta: igualdade quanto ao ponto de chegada 

 

A igualdade enquanto meta a ser implementada, ou igualdade quanto ao 

ponto de chegada, de certa forma é um desdobramento da igualdade que decorre da 

idêntica capacidade moral entre os homens. Considerando que todos os cidadãos são 

dotados das mesmas aptidões éticas elementares, devem fazer jus a condições que, além 

de lhes possibilitar usufruir de uma qualidade de vida minimamente adequada, lhes 

permita formular sua própria concepção de bem e dispor da real possibilidade de viver 

em função dela.  

Para além da garantia deste mínimo existencial e consequente soerguimento 

dos indivíduos que eventualmente se encontram abaixo deste patamar, essa noção de 

igualdade visa a inibir também as diferenciações que decorram exclusivamente do acaso 

e das circunstâncias, vez que não repousam sobre uma justificativa moralmente 

adequada, de maneira que devem ser progressivamente minoradas, na medida do 

possível. 

A função da igualdade, sob este enfoque, é dúplice: fazer os indivíduos 

convergirem para um determinado patamar mínimo de vida considerado digno, 

principalmente aqueles que se encontram em condições inferiores às consideradas 

minimamente adequadas, e proceder à redistribuição ou compensação social dos riscos e 

vantagens decorrentes do puro acaso, a denominada “loteria natural”. Percebe-se que tal 

                                                                                                                                               
emprego da força física é o melhor que deles se obtem (sic). Partindo dos nossos princípios, tais 
indivíduos são destinados, por natureza, à escravidão; (sic) porque, para eles, nada é mais fácil que 
obedecer. Tal é o escravo por instinto (...)”(ARISTÓTELES. A Política. Tradução Nestor Silveira 
Chaves. São Paulo: Editora Escala, sd, p. 19).     
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noção está diretamente relacionada à justiça material, que consiste na adequada 

repartição dos bens necessários à fruição de uma digna qualidade de vida.  

Quanto ao primeiro aspecto, que poderia ser denominado de igualdade como 

convergência ou como estado ideal atrativo, os indivíduos devem ser classificados a 

partir da distância que guardem de um determinado patamar tido como ideal ou 

desejável,  o qual deverá levar em consideração a disponibilidade de bens materiais, 

como alimentos, vestuário e acesso aos bens tecnológicos, e imateriais, tais como 

conhecimentos e oportunidades. 

Tal patamar deve funcionar como uma espécie de “linha divisória”, 

separando os indivíduos que se encontram acima dele, e que, portanto, já usufruem de 

uma qualidade de vida razoável, daqueles que ainda não o transpuseram, que devem 

merecer um tratamento favorecido por parte do Estado.  

Com base nesta diferenciação, deve ser dispensado um tratamento 

diferenciado em função da distância que o indivíduo se encontre deste patamar 

hipotético. Nesse caso, a igualdade representaria uma situação ideal a ser alcançada, em 

face da qual os indivíduos se encontram em posições relativas diferentes. Aqueles que 

se encontrem em posições relativas semelhantes em relação ao patamar ideal devem 

merecer o mesmo tratamento, de modo a serem “atraídos” ou convergirem para a 

situação ideal segundo a mesma medida ou proporção. 

Observe-se que esta referida “força atrativa” do patamar ideal deve atuar 

como uma espécie de “gravitação às avessas”: quanto mais próximo o indivíduo se 

encontra da situação ideal, a partir de suas condições concretas, menor deve ser a força 

atrativa e, inversamente, quanto mais distante estiver da situação ideal, maior a força 

atrativa. Dessa forma, indivíduos que possuam níveis de moradia, remuneração, 

alimentação, escolaridade, etc., em padrões bastante aproximados do ideal, sofrerão 

uma interferência mínima ou mesmo desprezível. Do contrário, indivíduos que estejam 

a “anos-luz” deste ideal, sujeitos a péssimas condições de existência, devem sofrer forte 

atração, de modo a se aproximarem o máximo possível da situação tida como modelo. 

Quanto ao segundo aspecto desta modalidade de igualdade, este encontra-se 

voltado para a correção das distorções decorrentes da pura aleatoriedade. O que se 

percebe é que os indivíduos, não obstante detentores de capacidade moral equivalente, 

encontram-se distribuídos em posições sociais as mais díspares, que decorrem, em 

grande medida, do mero acaso ou fortuna, seja ele natural, como os caracteres físicos e 

psicológicos, seja social, como a posição oriunda do nascimento.  
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Ora, indivíduo algum “mereceu” os seus dons naturais, assim como não 

“mereceu” também aquilo que herdou do berço, vez que ambos decorrem de 

circunstâncias sobre as quais não possui controle ou interferência.93 Dessa forma, tais 

condicionantes concretas, que resultaram do puro acaso, devem ser socialmente 

balanceadas e compensadas, principalmente em prol daqueles que sofreram um revés na 

“loteria natural”. É o que Rawls denomina princípio da reparação.94 

A referida modalidade de igualdade não propõe instituir uma espécie de 

“comunismo disfarçado”, conduzindo a uma igualdade absoluta e totalitária. Afinal, 

determinadas diferenciações materiais entre os indivíduos são plenamente legítimas, 

devendo ser respeitadas e tuteladas pelo ordenamento jurídico, principalmente aquelas 

que decorrem do esforço individual e do mérito próprio. Dessa forma, a presente 

proposta é plenamente compatível com os princípios que orientam a ordem econômica 

pátria, em especial a livre iniciativa e a propriedade privada, muito embora admita (e 

efetivamente sugira) um certo grau de intervenção do Estado para corrigir as 

desigualdades sociais.   

A igualdade como meta pode também ser denominada de igualdade quanto 

ao ponto de chegada, tendo em vista que pretende alterar a posição inicial dos 

indivíduos no meio social, induzindo uma elevação no padrão de vida daqueles que se 

encontram abaixo deste patamar ideal e corrigindo gradativamente as distorções 

oriundas do acaso.  Daí pode-se constatar o caráter dinâmico desta modalidade de 

igualdade, vez que efetivamente se propõe a provocar uma mudança na realidade 

social, desde que respeitados os direitos e garantias individuais consagrados na 

                                                 
93 “ Os que foram favorecidos pela natureza, quem quer que sejam, só podem beneficiar-se de sua boa 
sorte em condições que melhorem a situação dos menos afortunados. Os naturalmente favorecidos não 
devem beneficiar-se apenas por serem mais talentosos, mas somente para cobrir os custos de educação e 
treinamento dos menos favorecidos e para que usem seus talentos de maneira que também ajudem os 
menos favorecidos. Ninguém merece sua maior capacidade natural nem um ponto de partida mais 
favorável na sociedade. Porém é claro que isso não é motivo para ignorar, muito menos eliminar, essas 
diferenças. Pelo contrário, pode-se organizar a estrutura básica de forma que essas contingências 
funcionem para o bem dos menos afortunados.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008, pp. 121-122).  
94 “ Em primeiro lugar, podemos observar que o princípio da diferença dá algum peso às ponderações 
especificadas pelo princípio da reparação. Segundo este princípio, as igualdades merecidas exigem 
reparação; e como as desigualdades de berço e de talentos naturais são imerecidas, devem ser 
compensadas de alguma forma. Assim, o princípio postula que, para tratar a todos com igualdade, 
oferecer genuína igualdade de oportunidades, a sociedade deve dar mais atenção aos possuidores de 
menos dotes inatos e aos oriundos de posições sociais menos favoráveis. A idéia é reparar o viés das 
contingências na direção da igualdade. Na aplicação desse princípio, talvez se viessem a despender mais 
recursos com a educação dos menos inteligentes, e não dos mais inteligentes, pelo menos durante certo 
período da vida, digamos, os primeiros anos de escola.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 120).   
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Constituição Federal de 1988. Nesse cenário, a figura dos incentivos fiscais podem ter 

uma participação decisiva, conforme será analisado nos capítulos seguintes. 

 

2.2.3 A igualdade enquanto método. Caráter artificial da igualdade: “igualdade entre 

iguais” 

 

Sem negar a conquista representada pela consagração da igualdade como 

uma diretriz da concepção moral moderna, e ainda, como um projeto perpétuo a ser 

gradativamente implementado, assim como a própria democracia o é, a igualdade não 

pode ser tomada apenas como um valor a ser ressaltado, demandando um instrumental 

lógico-operacional para que possa ser posta em prática.  

Sob este viés, o estabelecimento de padrões de comparação entre os 

indivíduos pode ser potencialmente útil para alcançar determinadas finalidades 

perseguidas pela lei. Deve-se buscar extrair da igualdade o que ela pode proporcionar 

em termos práticos, tomando-a a partir de sua capacidade para alcançar determinados 

resultados previamente designados. E é na medida de sua utilidade prática que a 

igualdade passará a ser analisada. 

A igualdade como método equivale à igualdade formal ou igualdade perante 

a lei, que consiste em tratar os indivíduos a partir de um critério uniforme legalmente 

previsto.95 A igualdade formal é um instrumento a serviço de um fim posto, e, portanto, 

não é, em si mesma, necessariamente conservativa nem transformadora, dependendo do 

objetivo que se propõe a alcançar, e principalmente, do critério que é utilizado para 

tanto. Trata-se de uma “ideia catalisadora”, de maneira a facilitar que determinado fim 

seja implementado, o que não implica que promova mudanças necessariamente 

positivas, ou que, embora positivas, não sejam as mais adequadas. A mudança, em si 

mesma considerada, não é boa nem ruim.96 Pode vir a ser um instrumento para alcançar 

a igualdade substancial, ou não, dependendo dos parâmetros utilizados. 

                                                 
95 Rawls ressalta a insuficiência desta modalidade de igualdade para a promoção da justiça na seguinte 
passagem: “ É óbvio, acrescenta Sidgwick, que as leis e as instituições podem ser cumpridas com 
igualdade e, ainda assim, ser injustas. Tratar casos semelhantes de maneira semelhante não é garantia 
suficiente de justiça substantiva. Isso depende dos princípios segundo os quais é moldada a estrutura 
básica.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 71). 
96 Em sua lúcida exposição, Raimundo Bezerra Falcão, ao discorrer sobre a mudança social, diferencia 
esta, que constituiria o gênero, do progresso, que seria espécie, e possui um caráter essencialmente 
prospectivo: “Progresso é movimento para diante. Não é necessário, portanto, grande esforço para 
demonstrar que progresso não se confunde com mudança social. A mudança às vezes se verifica em 
sentido regressivo, retrocessivo. O progresso, supõem alguns, exige um aperfeiçoamento e, nessa 
concepção, o conceito encerra forte elemento valorativo: depende em muito da idéia que se tenha de 
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A igualdade enquanto método pode também ser denominada de “igualdade 

entre iguais”, vez que se utilizada de um determinado requisito (a nacionalidade 

brasileira, por exemplo) para agregar todos aqueles que a ele se adéquam (no caso, os 

brasileiros), atribuindo-lhes um determinado efeito uniforme (o direito de voto, por 

exemplo)97. Dessa forma, idênticos efeitos devem ser atribuídos (igualdade) àqueles que 

observam um mesmo parâmetro predeterminado (entre iguais).  

 

2.2.3.1 Caráter lógico-operacional da igualdade enquanto método 

 

A igualdade enquanto método atua a partir de uma estrutura lógica ou 

silogismo, composto de uma premissa maior, contida na lei, uma premissa menor, que 

consiste na concretização do fato hipoteticamente previsto na norma, e uma conclusão, 

que é a irradiação dos efeitos da norma sobre todos os fatos que apresentem as 

características hipoteticamente previstas. 

Recorrendo ao exemplo anterior, o artigo 14, § 2º, da Constituição Federal 

estabelece que os estrangeiros não podem se alistar como eleitores. Esta é a premissa 

maior. Na hipótese de um estrangeiro vir a adentrar o território nacional, restará 

realizada a premissa menor, sobre a qual incidirá a conclusão, qual seja, a 

impossibilidade de alistamento eleitoral, que se aplica a todos os estrangeiros que 

estiverem no território nacional. Nesse caso, os estrangeiros seriam “duplamente 

iguais”, pois além de serem iguais quanto ao critério previsto pela lei eleitoral, sujeitam-

se aos mesmos efeitos legais decorrentes deste critério. 

A partir deste esquema lógico, é possível construir e estruturar relações de 

igualdade entre os indivíduos, caso estes possuam ou não a característica prevista na 

premissa maior do silogismo, contida no dispositivo legal. Sob este viés, é 

perfeitamente possível destacar o mecanismo operacional da igualdade, de modo a 

concebê-la como pura estrutura.98 É o que se passa a fazer a seguir. 

                                                                                                                                               
perfeição.” (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 
1981, p. 60). 
97 Nos termos da Constituição Federal de 1988, aos estrangeiros é vedado o alistamento como eleitores: 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. Cf. BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 31 mar. 2013. 
98 Intuito semelhante foi perseguido por Bobbio em seu obra Teoria da Norma Jurídica, na qual optou por 
estudar a norma jurídica a partir de um viés estrutural, como um enunciado prescritivo reforçado por uma 
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2.2.3.1.1 O aspecto relacional da igualdade enquanto método  

 

Do ponto de vista lógico, a igualdade é uma relação de semelhança que se 

estabelece entre dois objetos quaisquer com base em um critério determinado. Deste 

conceito se depreende que a igualdade possui um caráter necessariamente relacional, 

sendo um liame ou vínculo de correspondência que se estabelece entre dois ou mais 

objetos quaisquer que possuam determinada característica em comum. Da mesma forma 

que não se pode aduzir que alguém tem direito sobre si mesmo, nem poder sobre si 

mesmo, vez que ambos os fenômenos se exteriorizam por meio de relações entre 

sujeitos, também a relação de igualdade depende da existência de dois pólos para se 

estabelecer. Conforme atesta Konder Comparato, “a igualdade é uma medida de 

comparação. Não há como conceber, logicamente, a igualdade de um só”.99  

Conotativamente, se poderia dizer que a relação de igualdade é uma espécie 

de corda, que une sujeitos ou objetos a partir de determinadas características ou 

propriedades em comum entre os componentes da relação, atrelando-os. 

 

2.2.3.2 O caráter artificial da igualdade enquanto método 

 

A ênfase na noção de igualdade relacionada aos valores humanitários e à 

noção de dignidade humana levou muitos pensadores, principalmente os jusfilósofos do 

direito natural, a defender a existência de uma igualdade natural entre os homens, que 

radicaria na própria natureza ou essência do homem. Daí se afirmar que os homens, por 

comungaram a mesma natureza, seriam necessariamente iguais em direitos. A partir 

desta noção de igualdade natural que se buscou construir a ideia de igualdade jurídica. 

Embora a ideia de igualdade natural tenha dado grandes contribuições para a 

evolução do direito, ao abolir os privilégios estamentais, por exemplo, tal concepção 

não se justifica sob o prisma lógico. Não se pode racionalmente conceber a existência 

de uma igualdade natural, vez que toda igualdade é necessariamente artificial, posto que 

é uma construção ou produto da mente humana ao correlacionar dois objetos segundo 

um determinado critério. Toda relação de igualdade representa uma realidade ideal, vez 

                                                                                                                                               
sanção, abstraídos o seu conteúdo e a sua finalidade: (BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. 3. 
ed. Bauru, SP: EDIPRO, 2001).  
99 COMPARATO, Konder apud ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 42. 
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que não existe no mundo da natureza, mas somente no mundo da cultura. Assim como 

as relações de poder e as relações jurídicas, também a relação de igualdade consiste em 

uma realidade puramente ideal, pertencente ao mundo da cultura. 

Importante ressaltar que o ser humano, ao estabelecer relações de igualdade 

entre as coisas a partir de determinados critérios, pretende perseguir uma dada 

finalidade. É somente desta maneira que o homem é capaz de apreender a natureza e 

agir sobre ela: elaborando conceitos, pesando, medindo, enfim, estabelecendo 

comparações e classificações entre os objetos cognoscíveis. A natureza, ao contrário, é 

completamente indiferente às classificações, e não “precisa” estabelecer distinções entre 

os entes para “agir” sobre eles. A lei da gravidade não “distingue” entre objetos com 

massa e sem massa, mas simplesmente produz efeitos de intensidades diversas de 

acordo com as propriedades físicas dos objetos. 

O homem, por ser dotado de consciência, precisa classificar e dividir a 

realidade com base em determinados critérios para que possa agir sobre ela. Para tanto, 

recorre a distinções artificiais entre as coisas de acordo com a utilidade ou 

praticabilidade da distinção. Dessa forma, as classificações não devem ser avaliadas 

conforme a sua veracidade, mas segundo sua utilidade.100 

 

2.2.4 A igualdade sob o aspecto jurídico: igualdade formal e igualdade material 

 

Quanto ao conteúdo propriamente jurídico da igualdade, é pacífico na 

doutrina que possui duas facetas básicas: a igualdade perante a lei e a igualdade na lei. 

Quanto à primeira modalidade, trata-se de um comando ou imperativo destinado ao 

aplicador da lei, no sentido de que deve aplicar o comando legal sem proceder a 

distinções que não foram previstas. Dessa forma, “os órgãos de aplicação do direito não 

tem o direito de tomar em consideração senão as distinções feitas na própria lei a 

aplicar”.101 Sob essa acepção, a igualdade se confunde com a própria noção de 

legalidade ou isonomia, em que a lei funciona como limite para a atuação do aplicador.  

                                                 
100“As classificações, como observa Carrió, não são verdadeiras nem falsas, mas, simplesmente, úteis ou 
inúteis. Suas vantagens ou desvantagens estão sujeitas ao interesse que orienta quem as formula e a sua 
fecundidade para representar um campo de conhecimento de uma maneira mais facilmente compreensível 
ou mais rica em conseqüências práticas desejáveis” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na 
Constituição de 1988: interpretação e crítica. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 76) 
 
101 KELSEN apud MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 
3. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 10. 
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No que se refere à igualdade na lei, esta consigna um comando ao 

legislador, no sentido de vedar a escolha de um critério de diferenciação arbitrário ou 

injusto. Percebe-se que este aspecto possui maior referibilidade à ideia de justiça, que 

serve como um guia ou parâmetro de adequação do critério de igualdade eleito. 

A igualdade formal, ou igualdade perante a lei, possui uma denominação 

específica: isonomia, conceito que será examinado a seguir.  

 

2.2.4.1 A igualdade enquanto método e a isonomia 

 

Conforme foi analisado, a igualdade lógica nada mais é que uma operação 

de classificação segundo um critério predeterminado. Não possui qualquer conteúdo ou 

finalidade própria, pois não indica quais os elementos a serem classificados e qual o 

critério para proceder à classificação. Pode-se dizer que é uma estrutura “vazia”, no 

sentido de que necessita ser preenchida para que possa adquirir operatividade.102 

A isonomia é uma espécie de desdobramento da igualdade lógica no plano 

propriamente jurídico. Também a isonomia, por si, não estabelece ou predetermina 

quais critérios devem ser utilizados para diferenciar os indivíduos, motivo pelo qual 

também poderia ser considerada um “critério vazio”. Contudo, ao contrário da 

igualdade puramente lógica, para a qual todos os critérios são igualmente válidos, a 

isonomia estabelece um “critério” de escolha dos critérios: que ele esteja previsto em 

lei.  

O tratamento uniforme é aferido por meio do raciocínio em contrário: é 

uniforme o mandamento que não implique em uma diferenciação não prevista em lei. 

Dessa forma, a isonomia opera como um limite ao mesmo tempo negativo e positivo: 

negativo, na medida em que não informa quais critérios devem ser escolhidos pelo 

legislador, mas estes, uma vez escolhidos, necessariamente excluem todos os demais 

que não o foram; positivo, vez que confere ao indivíduo o direito de exigir o tratamento 

legalmente previsto.  

                                                 
102 “(...) a complexidade do estudo da norma da igualdade advém da estrutura relacional pressuposta pela 
sua aplicação. Como a igualdade exige uma comparação entre sujeitos, há a necessidade de 
estabelecimento de uma medida de comparação que sirva para atingir uma dada finalidade. Mas, como 
será tratado adiante, visto que não é inerente à própria norma da igualdade o critério ou finalidade, o 
intérprete pode ter a impressão – correta, num sentido, incorreta noutro – de que a igualdade é ‘vazia’. 
Não por acaso alguns autores escreveram sobre o conteúdo vazio da igualdade ou sobre o seu caráter 
meramente formal.” (ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 27). 
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Dessa forma, a isonomia, não obstante seja uma “fórmula vazia”, no sentido 

que não indica quais os critérios a serem utilizados pelo legislador, serve para vincular o 

aplicador da lei, desempenhando duas funções específica: bloquear a utilização de 

critérios de discrímen não escolhidos pelo legislador, e conferir ao indivíduo a 

prerrogativa de exigir o tratamento legalmente previsto.  

Contudo, feitas estas considerações, imediatamente se põem as seguintes 

perguntas: afinal, quais critérios poderiam ser utilizados pelo legislador? Este se 

encontraria completamente livre para escolher os critérios que bem entendesse? De fato, 

a fórmula da isonomia, por si só, é insuficiente para fornecer uma resposta a estes 

questionamentos, que deverá ser buscada na conjuntura constitucional. 

 

2.2.4.2 A isonomia na concepção de Celso Bandeira de Mello 

 

Em obra que, não obstante sucinta, trouxe valiosa contribuição para o debate 

acerca dos contornos propriamente jurídicos da igualdade, Celso Bandeira de Mello 

esboçou algumas linhas gerais para a análise da temática.103 

Para o autor, a isonomia tem por objetivo vedar a utilização da lei de 

maneira a conceder privilégios e ensejar perseguições. A isonomia não objetiva igualar 

os indivíduos de maneira tirânica e absoluta, mas permitir que sejam diferenciados 

segundo critérios pertinentes, a partir de caracteres que lhes sejam essenciais. Esta 

concepção decorre de ideia clássica de que a lei deve ser expressão da vontade geral, 

voltada ao interesse público, não podendo estabelecer distinções irrazoáveis entre os 

cidadãos.  

O autor elenca algumas situações nas quais a lei ensejaria tratamentos 

antiisonômicos:  

I- quando, a pretexto de interpretar uma norma, dela são extraídas distinções 

que não estavam expressamente delineadas;  

II- quando a norma recai sobre um destinatário que pode ser imediatamente  

identificado, individualizando-o, seja porque se volta a uma situação 

pretérita e imodificável, seja porque estabelece uma situação de difícil ou 

impossível repetição;  

                                                 
103 Vide MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2001. 
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III- quando a norma utiliza como critério de diferenciação característica que 

não é própria ao destinatário, mas meramente acidental ou acessória;  

IV- quando inexiste congruência lógica entre o critério eleito e o resultado 

que pretende implementar; V- quando a finalidade perseguida não se 

coaduna com os interesses constitucionalmente protegidos.104 

O primeiro quesito já foi oportunamente analisado. A isonomia se confunde 

com a própria legalidade, não podendo o intérprete proceder a uma diferenciação onde a 

lei não o fez. 

O segundo quesito impõe que a lei não pode eleger como padrão 

diferenciador uma característica própria de um sujeito específico, perfeita e 

imediatamente reconhecível. Tal disposição violaria os quesitos da generalidade e 

abstratividade, os quais, segundo a clássica lição de Norberto Bobbio, preceituam que a 

lei deve albergar uma classe ou categoria de indivíduos e estabelecer uma ação-tipo ou 

padrão, de maneira hipotética. Dessa forma, pretende-se impor ao legislador o dever de 

imparcialidade, em que os destinatários concretos de seus preceitos são irreconhecíveis 

a priori. O autor conclui que se uma lei, a pretexto de regular uma situação genérica e 

hipotética, contemplasse apenas um indivíduo contemporâneo à elaboração da norma, e 

a situação fosse de difícil repetição, a lei inevitavelmente violaria a isonomia. 

O terceiro quesito elencado pelo autor é que o parâmetro de seleção eleito 

pela norma deve se ater a um traço essencial do sujeito, uma propriedade que não lhe 

esteja associada de modo meramente fortuito ou acidental. Os exemplos utilizados pelo 

autor são as diferenciações que tomam como parâmetro o espaço, uma determinada 

região do território brasileiro, por exemplo, e o tempo, um período determinado. Tanto 

o espaço quanto o tempo são elementos tipicamente neutros, vez que não estão contidos 

nas coisas, mas as envolvem, e, portanto, não poderiam ser utilizados como elemento de 

diferenciação. As noções de espaço e tempo integram a própria estrutura cognoscente 

humana, são elementos a priori da compreensão, como ressaltara Kant, vez que só é 

possível apreender a realidade sensível por meio destas condicionantes. Dessa forma, o 

espaço e o tempo servem como estrutura de suporte aos fatos, auxiliando a delimitar sua 

extensão. Contém, por assim dizer, os fatos, mas não são contidos por eles. 

Dessa forma, o espaço e o tempo não podem ser utilizados como parâmetros 

exclusivos de diferenciação, embora frequentemente possam ser associados aos fatores 

                                                 
104 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2001, pp. 47-48. 
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que devem ser tomados em consideração. Viola a isonomia, por exemplo, diferenciar 

um nordestino de um paulista, com base tão somente no lugar em que residem. 

Contudo, pode-se conferir um tratamento favorecido às empresas que pretendem se 

instalar no Nordeste, pelo fato da região ser menos desenvolvida quando comparada 

com o eixo sul-sudeste. O elemento espacial ou geográfico não possui relevância por si 

mesmo, mas meramente dimensiona espacialmente outro fator, no caso, o 

subdesenvolvimento. 

O mesmo ocorre com o tempo, que, em si, nada dispõe sobre o tratamento a 

ser dispensado. Contudo, como os fatos se dão no tempo e ao longo do tempo, um 

determinado lapso temporal pode ser empregado para fazer menção a uma sucessão de 

eventos que nele se desencadeou. Supondo uma lei que passa a produzir efeitos a partir 

de uma data, janeiro de 2008, por exemplo, ensejando um tratamento diferenciado para 

os fatos ocorridos antes e depois deste marco. Ocorre que não é o tempo como tal que 

produz esta diferenciação, mas algo que se lhe agrega: a vigência da lei. Antes da data, a 

lei não era vigente, e após esta, passa a ser. O tempo serve tão somente como limite 

demarcador, não como critério demarcador. 

O quarto critério estatui a necessidade de correlação lógica entre o 

parâmetro de escolha dos fatos e o resultado prático decorrente da equiparação. Os 

caracteres eleitos devem possuir uma relação de pertinência  com os objetivos que se 

pretende alcançar.105 Seria o caso da exigência de concurso público, prevista no artigo 

37, inciso II, da Constituição Federal de 1988,106 vez que o critério do concurso público 

possui uma relação de pertinência com o objetivo que pretende alcançar: selecionar os 

candidatos com melhor aptidão técnica para o cargo. Utilizando um exemplo a 

contrario sensu, o autor supõe o caso de uma norma que facultasse a funcionários 

obesos a possibilidade de afastamento remunerado para frequentar cerimônia religiosa, 

vedando tal prerrogativa aos magros. Nesse caso, fica patente que o critério de 

diferenciação utilizado pelo legislador (ser gordo ou magro) é completamente 

                                                 
105 “Impende que exista uma adequação racional entre o tratamento diferenciado construído e a razão 
diferencial que lhe serviu de supedâneo” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do 
princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 39). 
106 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; 



 70 
 

incompatível com a finalidade a que visa alcançar (possibilitar o afastamento para 

comparecer a uma cerimônia religiosa). 

Por fim, o quinto critério apregoa que a distinção deve ser feita com base 

nos objetivos e interesses expressamente constantes no texto constitucional. Vez que o 

ordenamento jurídico se estrutura de maneira hierárquica, e todas as normas buscam seu 

fundamento de validade no texto constitucional, é a partir daí que se irradiam as 

diretrizes e metas de ação que conferem organicidade e coerência operacional a um 

determinado sistema jurídico. Dessa forma, “não é qualquer fundamento lógico que 

autoriza desequiparar, mas tão-só aquele que se orienta na linha de interesses 

prestigiados na ordenação jurídica máxima. Fora daí ocorrerá incompatibilidade com o 

preceito igualitário”.107 

Os quesitos estabelecidos pelo autor ressaltam alguns elementos basilares do 

conteúdo jurídico da igualdade, contribuindo para que seja aplicada de maneira mais 

consciente e racional. Alguns doutrinadores, a exemplo de Humberto Ávila, refinaram 

ainda mais o modelo, agregando novos fatores que serão imprescindíveis para o 

presente estudo, conforme será detalhado em seguida. 

 

2.2.4.3 A isonomia na concepção de Humberto Ávila 

 

No intuito de elaborar uma teoria da igualdade tributária, Ávila108 retoma a 

proposta de Celso Bandeira de Mello de estudar o conteúdo jurídico da igualdade em 

seus aspectos estruturais. Embora suas considerações principais estejam voltadas para 

questões tipicamente tributárias, analisadas a partir de alguns casos paradigmáticos, tais 

como a capacidade contributiva e a utilização de padrões fiscais, o autor traz 

importantes contribuições para a compreensão da isonomia em geral, bem como da 

relação entre igualdade e justiça. 

A fórmula concebida por Ávila tem por objetivo realizar uma ponderação 

entre as exigências da justiça individual e da justiça geral, de modo a estabelecer um 

ponto de equilíbrio entre estes dois pontos de tensão. Embora o sistema tributário ponha 

em destaque a questão da justiça individual, principalmente devido ao relevo 

dispensado ao princípio da capacidade contributiva, que assume, em matéria tributária, 

                                                 
107 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 43. 
108 Vide ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. 
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uma posição de centralidade semelhante ao princípio da dignidade humana no sistema 

constitucional, é constitucionalmente permitida a utilização de instrumentos que 

viabilizam a justiça geral, como é o caso do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal de 

1988, que expressamente autorizou o fenômeno da substituição tributária.109 Dessa 

forma, deve-se permitir ao contribuinte que alega uma oneração desproporcional à sua 

situação concreta que demonstre as peculiaridades do seu caso, de modo a receber um 

tratamento adequado à sua real situação.110 

O modelo de isonomia de Ávila é bastante semelhante ao elaborado por 

Bandeira de Mello, e possui quatro elementos estruturais básicos: os sujeitos, que são os 

elementos-base das comparações; a medida de comparação (standard of measurement), 

que fornece o critério com base nos quais será feita a classificação dos sujeitos, que se 

assemelha àquilo que Bandeira de Mello denominara fator de discriminação; o elemento 

indicativo da medida de comparação, que representa um entre os meios possíveis de 

quantificar a medida de comparação; a finalidade da diferenciação, que estabelece o 

objetivo ou estado de fato a ser alcançado, de maneira a atingir algum fim público 

autônomo.111  

Unindo todos os elementos mencionados acima em um conceito, Ávila 

define a igualdade “como sendo a relação entre dois os mais sujeitos, com base em 

medida(s) ou critério(s) de comparação, aferido(s) por meio de elemento(s) 

indicativo(s), que serve(m) de instrumento para a realização de uma determinada 

finalidade”.112 

Humberto Ávila retoma algumas ponderações já feitas por Bandeira de 

Mello, dentre elas a necessidade da distinção ser fundada em uma diferenciação factual 

entre os contribuintes, em uma causa pré-existente objetivamente aferível, vedando-se 

as distinções com base em razões meramente subjetivas ou referentes a fatores alheios 

                                                 
109 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) § 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação 
tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se 
realize o fato gerador presumido. Cf. BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 31 mar. 
2013. 
110 “A aplicação da norma tributária produz efeitos injustos para ele, apesar de produzir resultados justos 
para a maioria  (...) a aplicação indistinta da norma gera efeitos distintos nos contribuintes” (ÁVILA, 
Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 22-23). 
111 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 64. 
112 Ibidem, p. 42. 
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aos sujeitos;113 o imperativo racional de que exista uma relação de pertinência entre a 

medida de comparação e a finalidade almejada, que Celso de Mello batizara de 

correlação lógica entre o fator de discrímen e a desequiparação procedida;114 a 

imposição de que a finalidade buscada esteja afinada com os interesses protegidos na 

Constituição, dentre outros aspectos comuns.  

Não obstante, Ávila inseriu alguns traços verdadeiramente originais, dentre 

eles, o elemento indicativo, que teria por função precípua traduzir a medida de 

comparação em uma grandeza quantificável. Seria uma espécie de “elemento de 

medição” do critério eleito, vez que o critério de comparação, em si mesmo 

considerado, pode ser aferido de diversos modos. A título de exemplo, suponhamos que 

a Constituição adotasse a sistemática do voto censitário, como o fizera a Constituição de 

1824.115 Tendo em vista que a medida de comparação para distinguir entre aqueles que 

podem votar e aqueles que não podem deva estar relacionada às posses do eleitor, 

diversos elementos indicativos poderiam ser escolhidos pelo legislador: a quantidade de 

escravos possuída, a extensão total das terras, a renda aferida em quantidade de 

alqueires de mandioca,116 ou em moeda. Dessa forma, uma mesma medida de 

comparação (renda) pode comportar diversos elementos indicativos.  

Dentre os elementos indicativos, deve ser escolhido aquele que for o “mais 

significativo dentre os elementos indicativos existentes e vinculados à medida de 

comparação”.117 Para tanto, além da necessidade de haver uma “correlação 

estatisticamente fundada”, obtida a partir de sólidos dados colhidos da realidade, que 

demonstre haver um “suporte empírico considerável”, tal correlação deve ser, também, 

conjugada, devendo ser escolhido o elemento indicativo mais significativo, aquele cuja 

                                                 
113 “O fundamento da diferenciação deve provir da ‘natureza das coisas’ (natur der Sache), não podendo 
ser contrário à ‘realidade concreta’ (nicht sachfremd) (...) O essencial é que, sem uma diferença real, 
concretamente existente, a diferenciação normativa é arbitrária” (ÁVILA, Humberto. Teoria da 
igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 45) 
114 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 37. 
115 Art. 92. São excluidos de votar nas Assembléas Parochiaes. (...) V. Os que não tiverem de renda 
liquida annual cem mil réis por bens de raiz, industria, commercio, ou Empregos. Cf. BRASIL. 
Constituição (1824). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>, acesso em 16 abr. 
2013. 
116 Tal fora o critério adotado no anteprojeto da primeira constituição do Brasil no que se refere ao voto 
censitário, que estabelecia a renda mínima anual equivalente a 150 alqueires de mandioca para que o 
cidadão pudesse participar do processo político. Contudo, o referido projeto não chegou a ser votado, 
tendo em vista a decretação do fechamento da Assembléia Nacional Constituinte pelo Imperador D. Pedro 
I. Cf. MARTINS, Raphael Neves. A Carta Outorgada de 1824: Ponto de Partida ou Ponto de Chegada? 
Revista Virtú, Juiz de Fora, disponível em <http://www.ufjf.br/virtu/files/2010/01/4-_Carta-Outorgada-
1824_PUC-rio.pdf>, acesso em 16 abr. 2013.  
117 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 51. 
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relação de causa e efeito seja a mais intensa em relação ao respectivo fim a 

implementar. 

Quanto aos fins constitucionais a serem perseguidos, Ávila ressalta que 

devem ser expressos de maneira clara e coerente, de modo a possibilitar o “controle 

intersubjetivo da realização da igualdade”.118 Dentre as distinções constitucionalmente 

vedadas, distingue entre aquelas expressamente proibidas (raça, cor, estado civil, 

ocupação profissional) e as implícitas, por estarem relacionadas a um princípio jurídico 

determinado ou devido à pré-exclusão de determinados padrões de comparação, pelo 

fato da norma estar afetada a uma finalidade previamente estabelecida.  

Contudo, ressalta que mesmo as comparações literalmente bloqueadas 

podem ser flexibilizadas, desde que não configurem a razão exclusiva da diferenciação, 

mas “mera decorrência acidental e secundária da promoção de um fim que a 

legitima”.119 Casos como estes exigem um ônus argumentativo redobrado para que 

sejam validados, face a uma prevalência relativa abstrata em favor da igualdade,120 em 

que o eixo de equilíbrio pende, a priori, para o seu lado. 

 

2.3 A igualdade enquanto direito fundamental: restringibilidade 

 

Analisadas as diversas facetas da igualdade, com destaque para três de seus 

aspectos (a igualdade como equivalência ética entre os indivíduios, ou igualdade quanto 

ao ponto de partida; igualdade enquanto meta ou igualdade quanto ao ponto de chegada, 

e igualdade enquanto método para alcançar uma finalidade determinada), passa-se à sua 

formulação enquanto direito fundamental. Sob este aspecto, o indivíduo tem o direito de 

exigir um tratamento paritário por parte do Estado, o qual decorre tanto da aplicação 

uniforme da lei quanto da sujeição a normas efetivamente igualitárias. Dessa forma, 

devem ser obstados tanto o arbítrio do aplicador da lei, em sua atividade exegética, 

quanto do criador da lei, em sua atividade legiferante. 

Enquanto direito fundamental constitucionalmente previsto, a igualdade 

tutela um bem fundamental específico, que possui a mesma denominação do próprio 

direito em si: a igualdade.121 Sob a perspectiva da teoria externa dos direitos 

                                                 
118 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 70 
119 Ibidem, p. 58. 
120 Ibidem, pp. 146-150. 
121 “Os direitos fundamentais, por sua vez, são direitos que tutelam diretamente bens fundamentais. Vale 
dizer, em cada direito fundamental é possível reconhecer um bem fundamental. Às vezes, essa relação é 
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fundamentais122 e da teoria ampla do suporte fático,123 que serão tomadas como os 

referenciais teóricos da presente análise, a igualdade goza de amplitude irrestrita a 

priori e presunção de aplicabilidade a todos os casos que envolvam critérios de 

comparação entre indivíduos.  

Isso significa que todas as medidas que impliquem em intervenções no bem 

protegido pelo direito fundalmental à igualdade, representadas pelas condutas que 

privilegiam ou discriminam apenas alguns indivíduos de uma determinada categoria, 

são proibidas a priori¸ vez que violam situações albergadas no âmbito de proteção do 

referido direito fundamental.124  

Conforme preconiza Robert Alexy, os direitos fundamentais tutelam bens e 

posições jurídicas prima facie, de modo a lhe conferir a maior proteção e amplitude 

possível. Ocorre que, em determinadas situações, os direitos fundamentais podem vir a 

sofrer restrições de determinadas normas, o que acarreta a pontual desabilitação de uma 

determinada posição jurídica ou situação inicialmente tutelada por ele. 

                                                                                                                                               
óbvia e tautológica, como o direito fundamental à vida, a que corresponde o bem fundamental vida . 
Noutros casos, esse elo é menos evidente, como no caso do direito à autonomia associativa (art. 5º, 
XVII), que tutela o bem fundamental liberdade.” (LOPES, Anselmo Henrique Cordeiro. Reforma 
tributária ambiental. Análise constitucional e elaboração de propostas. Jus Navigandi, Teresina, ano 
12, n. 1949, 1 nov. 2008. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/11925/reforma-tributaria-
ambiental. Acesso em 17 abr. 2013. 
122 No presente caso, recorre-se à teoria externa dos direitos fundamentais, segundo a qual, em breve 
síntese, considera que os direitos fundamentais possuem estrutura de princípio, consistindo em posições 
prima facie ou a priori, e que, portanto, estariam sujeitos a restrições quando contrastados com outras 
modalidades de direitos: “Saber se correta é a teoria externa ou a teoria interna é algo que depende 
essencialmente da concepção de normas de direitos fundamentais como regras ou como princípios, ou 
seja, da concepção das posições de direitos fundamentais como posições definitivas ou prima facie. Se se 
parte de posições definitivas, então, a teoria externa pode ser refutada; se se parte de posições prima facie, 
então, é a teoria interna que o pode ser.” 
(ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 278). 
123 “Uma teoria ampla do suporte fático é uma teoria que inclui no âmbito de proteção de cada princípio 
de direito fundamental tudo aquilo que milite em favor de sua proteção (...) Nesse sentido, a teoria ampla 
contém um feixe de regras que se referem às diferentes formas dessa inclusão. Menciono aqui apenas 
duas especialmente importantes: (1) Tudo aquilo que apresentar uma característica que – considerada 
isoladamente- seja suficiente para a subsunção ao suporte fático é considerado como típico, não importa 
que outras características estiverem presentes (...) (2) No campo semântico dos conceitos de suporte fático 
devem ser adotadas interpretações amplas.” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 322). 
124 O âmbito de proteção e o suporte fático representam a face positiva dos direitos fundamentais, 
determinando o seu conteúdo e a sua extensão a priori, contrapondo-se, assim, ao conceito de restrição: 
“eles dizem respeito àquilo que a norma de direito fundamental garante prima facie, ou seja, sem levar em 
consideração as possíveis restrições.” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução 
de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 302). Não é pretensão do presente trabalho 
esmiuçar os conceitos de suporte fático e âmbito de proteção, de maneira que, para maiores informações, 
cf. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, pp. 301-332. 
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Tendo em vista que a igualdade consiste em um genuíno direito 

fundamental, as situações por ela protegidas apenas o são prima facie, ou seja, caso este 

direito não venha a sofrer qualquer restrição face a uma determinada circunstância 

concreta. Nos casos de ausência de restrição, o direito protegido prima facie converte-se 

em direito definitivamente protegido no caso específico.125 Contudo, no caso do direito 

fundamental vir a sofrer uma restrição, determinadas situações a priori protegidas pela 

igualdade deixam de sê-lo, possibilitando que o detentor do direito fundamental venha a 

sujeitar-se a um tratamento diferenciado. É o caso do disposto no artigo 142, § 3º, inciso 

IV, da Constituição Federal de 1988,126 que proíbe aos militares a sindicalização e a 

greve. Nesse caso, razões de segurança nacional e defesa da pátria se sobrepõem à regra 

geral da liberdade sindical, prevista no artigo 8º da Carta Magna,127 que permite aos 

trabalhadores em geral se associarem aos sindicatos para a defesa de seus interesses. 

Dessa forma, o tratamento diferenciado, que decorre do imperativo da segurança 

nacional, restringe a regra geral da igualdade, que confere aos trabalhadores o direito à 

sindicalização. 

No que se refere às normas passíveis de restringir o direito fundamental à 

igualdade e à maneira como tal restrição deve ser feita, estas podem ter estrutura de 

regras ou princípios.128 O que é realmente imprescindível, contudo, é que os seguintes 

requisitos sejam observados:  

                                                 
125 “(...) caso não ocorra nenhuma restrição, o direito prima facie ou a proibição prima facie tornam-se 
direito definitivo ou proibição definitiva.” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 304). 
126 Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 
(...) 
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem 
a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 
(...) 
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. BRASIL. Constituição (1988). Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicao.htm>,  acesso em 31 mar. 2013. 
127 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte (...). (BRASIL. Constituição 
(1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constituicao.htm>,  acesso em 31 mar. 2013). 
128 “Uma regra é uma restrição a um direito fundamental se, com sua vigência, no lugar de uma liberdade 
fundamental prima facie ou de um direito fundamental prima facie, surge uma não-liberdade definitiva ou 
um não-direito definitivo de igual conteúdo (...) também os princípios fazem parte das normas que podem 
restringir os direitos fundamentais. Um princípio é uma restrição a um direito fundamental se há casos em 
que ele é uma razão para que, no lugar de uma liberdade fundamental prima facie ou de um direito 
fundamental prima facie, surja uma não-liberdade definitiva ou um não-direito definitivo de igual 
conteúdo.”  (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 
Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 285). 
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a) a norma que procede à restrição tem que possuir status constitucional;  

b) além da matriz constitucional, a norma deve ser uma decorrência direta 

de algum direito fundamental ou dever fundamental;  

c) existe uma supremacia relativa do direito fundamental à igualdade em 

relação ao direito/dever fundamental que a ele se contrapõe, posto que o 

dever de tratamento igualitário representa a regra geral, e sua 

relativização é sempre excepcional, o que impõe um maior ônus 

argumentativo ou dever de justificação para que o direito/dever 

fundamental concorrente prevaleça sobre o da igualdade;  

d) a restrição deve proporcionar um ganho democrático que supera a perda 

democrática sofrida pelo indivíduo decorrente da restrição à igualdade 

(observância à proporcionalidade em sentido estrito);129  

e) deve ser respeitado, na medida do possível, o conteúdo essencial, ou 

núcleo, do direito fundamental à igualdade. A seguir, cada um destes 

critérios será analisado. 

No que se refere ao status constitucional da norma de restrição, esta decorre 

do fato de que igualdade possui nítida matriz constitucional, tendo sido veiculada, de 

modo genérico, no artigo 5º da Constituição de 1988, já colacionado, e especificamente 

no âmbito tributário, no artigo 150, inciso II, da Constituição,130 cuja principal medida 

de comparação foi o quesito da capacidade contributiva, previso no artigo 145, § 1º, da 

Constituição.131 Dessa forma, a igualdade tributária não poderia ser restringida por 

norma cujo fundamento é estritamente infraconstitucional.132  

                                                 
129 Sobre a proporcionalidade em sentido estrito, esta consiste no sopesamento realizado pelo aplicador da 
norma de caráter principiológico frente às vicissitudes das circunstâncias concretas: “ Princípios são 
mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas e fáticas. A máxima da 
proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, exigência de sopesamento, decorre da relativização em 
face das possibilidades jurídicas. Quando uma norma de direito fundamental com caráter de princípio 
colide com um princípio antagônico, a possibilidade jurídica para a realização dessa norma depende do 
princípio antagônico. Para se chegar a uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da lei de 
colisão.” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 117). 
130 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos; cf. BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constituicao.htm>,  acesso em 31 mar. 2013. 
131 “Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos (...) § 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.” Cf. BRASIL. Constituição 
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No caso específico dos incentivos fiscais, objeto do presente trabalho, estes 

de fato representam uma restrição à isonomia tributária ou igualdade genérica, pois 

efetivamente instituem um tratamento desigual entre contribuintes em situação 

relativamente equivalente. Consequentemente, é imprescindível que os incentivos 

fiscais possuam uma expressa autorização constitucional, não bastando a mera alegativa 

de inexistência de vedação à sua utilização.133 A referida autorização constitucional 

deve ser dar tanto a nível geral, no sentido de que foram previstos pelo constituinte, 

quanto a nível específico, devendo ser discriminadas as situações nas quais poderão ser 

instituídos.  

No que se refere à previsão genérica dos incentivos fiscais, esta foi 

estabelecida no artigo 150, § 6º, da Constituição,134 que além de autorizar a instituição 

dos mesmos, determinou a forma como os incentivos fiscais deverão ser concedidos 

(mediante lei específica).  

Quanto às hipóteses específicas nas quais os incentivos fiscais poderão ser 

concedidos, estas serão analisadas com maiores detalhes no quarto capítulo, que versará 

sobre o regime jurídico dos incentivos fiscais, podendo-se citar, a título de exemplo, 

artigo 151, inciso I,135 voltado para a promoção do desenvolvimento sócio-econômico 

harmônico das diferentes regiões do país. 

                                                                                                                                               
(1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 31 mar. 2013. 
132 “Como direitos de hierarquia constitucional, direitos fundamentais podem ser restringidos somente por 
normas de hierarquia constitucional ou em virtude delas.” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 286). 
133 Tal é a posição sinalizada por Betina Grupenmarcher, com a qual discordamos, que fica evidente na 
seguinte passagem: “Sustentam alguns operadores do direito, (sic) que a concessão de benefícios e 
incentivos fiscais a determinadas categorias ou grupos de sujeitos passivos opera distorção inadmissível 
no sistema, posto que, se é certo que todos que tem (sic) aptidão econômica para contribuir são tributados, 
apenas uma parcela destes é privilegiada por normas que lhes reduz a carga tributária. No entanto, tal 
entendimento não merece guarida. Há que se reconhecer que a Constituição brasileira não veda a 
concessão de incentivos e benefícios fiscais, ao contrário, ao admiti-las estabelece a respectiva disciplina 
jurídica a qual há de ser rigorosamente observada para que sejam legítimas.” (GRUPENMACHER, 
Betina Treiger. Das exonerações tributárias. Incentivos e benefícios fiscais, in GRUPENMACHER, 
Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação: um diálogo luso-brasileiro. Coimbra: Almedina, 
2012, p. 12). 
134 Art. 150 (...) § 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, 
g. 
135 Art. 151. É vedado à União: I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou 
que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em 
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do 
desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 
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Para além do status constitucional, a norma de restrição à igualdade deve ser 

uma decorrência direta de um direito determinado direito ou dever fundamental,136 pois 

apenas eles seriam dotados de densidade suficiente para relativizar o mandamento da 

igualdade, que possui um caráter nuclear no sistema jurídico tributário brasileiro. Em 

suma: somente direitos/deveres constitucionais podem restringir um determinado direito 

fundamental. 

Não obstante existir a possibilidade da igualdade ser derrogada por outro 

direito fundamental, deve-se ressaltar que milita uma presução de supremacia da 

igualdade ou uma prevalência a priori.137 Tal assertiva decorre da concepção de que os 

valores podem (e devem, em alguns casos) ser hierarquizados a partir de critérios de 

preferência, seja em face de determinados casos concretos, seja em nível abstrato.138 

Dessa forma, abstratamente considerada, a igualdade possui uma primazia sobre os 

demais valores, vez que decorre diretamente do princípio democrático, que deve 

orientar as escolhas políticas, principalmente aquelas que se referem à repartição dos 

bens sociais primários. 

Como direito fundamental que é, a igualdade não pode dispensar o cotejo da 

ponderação, muito embora exista um “desnivelamento favorável à igualdade, no sentido 

de que, inexistentes outras razões justificativas para a sua inversão, a prevalência 

abstrata se mantém no plano concreto.”139 As consequências dessa primazia relativa da 

                                                 
136 No que se refere ao conceito de dever fundamental, o tópico 3.4 foi dedicado exclusivamente à análise 
desta questão.  
137 Humberto Ávila ressalta a primazia abstrata da igualdade, indicando que existe uma “presunção de 
igualdade”, de maneira que, em um plano abstrato, a igualdade possui preferência sobre os demais 
princípios que se lhe contrapõem: “(...) embora o princípio da igualdade não tenha superioridade abstrata 
absoluta, ele tem prevalência axiológica relativa em nível abstrato. Trata-se de uma hierarquia relativa, 
decorrente do ‘privilégio axiológico atribuído à isonomia’ pela Constituição. Ao ser tratada como 
‘finalidade fundamental’, ‘garantia fundamental’, ‘princípio geral’ e ‘garantia específica’, e ao ser 
colocada em primeiro lugar nas garantias fundamentais, a Constituição atribuiu uma superioridade 
abstrata à igualdade frente aos demais princípios que não receberam o mesmo tratamento. Pode-se dizer 
que há uma preferência pelo tratamento igualitário (Präferenz für die Gleichbehandlung)”. (ÁVILA, 
Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 148).     
138 “O projeto de Rawls, em contraste, a despeito de também aceitar o pluralismo moral profundo das 
sociedades contemporâneas – o ‘fato do pluralismo’ – propõe-se a dar um passo além da posição de 
Berlin e articular uma perspectiva normativa segundo a qual se poderia demonstrar que uma determinada 
configuração de valores deve ser vista como preferível a outras, pelo menos para nós, que almejamos ser 
cidadãos de uma sociedade democrática e pelo menos com respeito a um rol de questões políticas mais 
urgentes que envolvem um componente de desacordo moral (...) Isso só poderia se apresentar como um 
esforço para articular, em todos os fronts possíveis, as razões pelas quais deveríamos ver uma certa 
configuração de valores políticos como preferível a outra ou outras.” (RAWLS, John. Uma Teoria da 
Justiça. Apresentação da edição brasileira: Álvaro de Vita. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 
XVIII). 
139 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 149. 
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igualdade são basicamente duas: a existência de uma “presunção de igualdade”,140 de 

maneira que ela possui uma prevalência a priori, que se mantém caso não seja 

derrogada; a necessidade de justificação do afastamento da igualdade, o que demanda 

um maior ônus argumentativo para que um fundamento contrário possa afastar a 

igualdade de maneira válida.   

A consequência imediata desta constatação é que o direito/dever 

fundamental que pretende flexibilizar a igualdade deve estar respaldado por uma razão 

fundante muito mais robusta que a da própria igualdade, vez que esta se encontra 

revestida de uma “blindagem” ou “fortificação”, o que implica em um maior ônus 

argumentativo por parte da norma de restrição,  e em havendo uma dúvida razoável 

acerca de qual dos fundamentos é casuísticamente mais relevante, deverá prevalecer a 

igualdade (in dubio pro isomomia). 

Para além da observância dos requisitos acima, (status constitucional da 

norma de restrição e fundamento em um direito/dever fundamental), deve-se demonstrar 

que a norma restritiva é capaz de proporcionar um ganho democrático que supera a 

perda democrática sofrida pelo indivíduo quando da restrição à igualdade. Trata-se da 

                                                 
140 A noção de presunção remete ao campo da teoria da prova, e se assemelha ao instituto da ficção, vez 
que ambos representam técnicas para propalar efeitos jurídicos sobre determinadas situações de maneira a 
desconsiderar ou relativizar a realidade dos fatos, seja porque inexiste certeza quanto aos mesmos, seja 
por outra justificativa. A presunção é um mecanismo através do qual, tomando por base um fato 
conhecido (ou provado), se faz uma inferência acerca de um fato desconhecido, mas provável, tendo em 
vista existir um nexo estatístico de probabilidade entre ambos. Já a ficção, como o próprio nome sugere, é 
uma verdadeira criação, que não possui uma correlação direta com a realidade, por meio da qual se atribui 
a um certo caso os mesmos efeitos jurídicos conferidos a outro, abstraindo-se o fato de serem ou não 
iguais (ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 82). No 
entendimento de Becker, a ficção é uma verdadeira criação, sem qualquer amparo na realidade, 
decorrendo exclusivamente da lei, que estabelece como verdadeiro algo que é provavelmente falso, 
enquanto que na presunção a lei estabelece como verdadeira algo que provavelmente o é: “Existe uma 
diferença radical entre a presunção legal e a ficção legal. ‘A presunção tem por ponto de partida a 
verdade de um fato: de um fato conhecido se infere outro desconhecido. A ficção, todavia, nasce de uma 
falsidade.’Na ficção, a lei estabelece como verdadeiro um fato que é provavelmente (ou com toda certeza) 
falso. Na presunção, a lei estabelece como verdadeiro um fato que é provavelmente verdadeiro. A 
verdade jurídica imposta pela lei, quando se baseia numa provável (ou certa) falsidade é ficção legal, 
quando se fundamenta numa provável veracidade é presunção legal.” (BECKER, Alfredo Augusto. 
Teoria Geral do Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010, p. 543). A principal distinção 
prática entre ambos os institutos é que, enquanto a ficção não admite prova em contrário, vez que 
completamente desvinculada da realidade, a presunção admite prova em contrário, mas caso ela não seja 
apresentada ou se mostre insuficiente, prevalece aquilo que fora presumido. A presunção demanda, 
portanto, um determinado ônus argumentativo para que seja elidida, o que, na prática, beneficia bastante 
aqueles a favor de quem ela milita. Para maiores informações sobre o assunto, cf. HARET, Florence. A 
Filosofia Comunicacional e Sua Aplicabilidade Prática: as  
Contribuições da Teoria Comunicacional no Exame das Presunções no Direito. Revista de Direito 
Público, Brasília, Vol. 1, nº 40, jul-ago 2011, p. 204-216, disponível em 
http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/direitopublico/article/viewFile/1107/778, acesso em 17 
abr. 2013; TOMÉ, Fabiana Del Padre. A Prova no Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008. 
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aplicação da proporcionalidade em sentido estrito, que demanda um cotejo entre ganhos 

e perdas democráticos, de maneira que a restrição ao tratamento isonômico (igualdade 

formal) deve ser compensada pelo incremento da justiça social (igualdade material) ou 

pela promoção de valores democráticos constitucionalmente previstos (meio ambiente, 

proteção da família, proteção da cultura, desenvolvimento regional, dentre outros). 

Por fim, a restrição não pode acarretar na violação do conteúdo essencial, ou 

núcleo elementar, da igualdade. Mesmo a pretexto de promover valores nobres e 

relevantes, não se pode conceber um total sacrifício da igualdade, cuja clássica medida 

de comparação é a capacidade contributiva.  

Dessarte, a capacidade contributiva poderá regredir para uma posição 

secundária, servindo como um dentre os diversos critérios que deverão ser levados em 

consideração quando da elaboração do incentivo fiscal, como é o caso, por exemplo, do 

tratamento tributário favorecido às microempresas e empreesas de pequeno porte por 

meio do SIMPLES Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, em relação 

às empresas de grande porte.141  

Mesmo nas situações em que a capacidade contributiva for praticamente 

afastada, esta restrição jamais poderá ser perpétua, de maneira que o incentivo fiscal 

necessariamente tem que ser temporário, instituído por prazo determinado, mesmo que 

venha a ser posteriormente prorrogado, desde que aduzidas razões suficientes para 

tanto.   

 Feitas estas considerações, podem ser extraídas as seguintes conclusões: a 

igualdade é um genuíno direito fundamental, estando prevista na Constituição uma 

cláusula geral de igualdade e uma clásula especificamente voltada para o âmbito 

tributário, o que implica dizer que a igualdade tributária, que se expressa no quesito da 

capacidade contributiva, goza de uma supremacia relativa, havendo uma espécie de 

prevalência a priori ou presunção de igualdade.  

Não obstante, pelo próprio fato de ser um direito fundamental, a igualdade 

não possui um caráter absoluto, podendo vir a sofrer limitações e restrições em 

determinados casos, desde que atendidos os requisitos acima elencados. 

                                                 
141 BRASIL. Lei Complementar nº 123,  de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no8.212 e 8.213, ambas de 24 
de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de 
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm, 
acesso em 26 jul. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.3.1 Restringibilidade da igualdade pela própria igualdade 

 

Conforme ressaltado acima, a igualdade, enquanto direito fundamental que 

é, pode sofrer restrições decorrentes de outros direitos/deveres fundamentais, como o 

direito à propriedade, o direito à liberdade (principalmente no que se refere à livre 

concorrência), dentre outros. O entendimento firmado no presente é no sentido de que a 

igualdade seria dotada de uma espécie de prevalência ou preferência a nível abstrato, 

muito embora tal “presunção de supremacia” da igualdade possa ser relativizada face às 

circunstâncias concretas. Em algumas situações excepcionais, a igualdade poderia vir a 

sofrer uma total flexibilização, como seria o caso, por exemplo, de uma grave crise 

econômica internacional, em que haveria a premente necessidade de conceder 

incentivos fiscais para contornar seus efeitos mais urgentes. 

Interessante ressaltar, contudo, que a igualdade, além de poder se utilizar de 

uma imensa gama de critérios de díscrimen (ser homem ou mulher, ser deficiente ou 

saudável, ser estrangeiro ou nacional), pode se valer de mais de um critério ao mesmo 

tempo, conforme analisado no tópico 2.2.3.3 deste trabalho. Em situações como esta, 

poderia haver ora uma cumulação de critérios, ora uma conjunção de critérios, que 

viabilizaria um tratamento ainda mais específico aos indivíduos. A diferença entre 

ambos os conceitos será analisada a seguir. 

 A ideia que se pretende demonstrar é a de que a igualdade, enquanto direito 

fundamental, pode tanto sofrer restrições externas (heterorrestrição) quanto restrições 

internas (autorrestrição). Os casos de restrições externas já foram analisados no tópico 

anterior. No que se refere às restrições internas, estas decorrem do fato de que as regras 

gerais de igualdade, que decorrem diretamente da isonomia, poderiam ter a sua 

aplicação afastada em determinados casos concretos que justificassem tal procedimento.  

A título de exemplo, a regra geral do concurso público por meio de provas 

escritas capazes de demonstrar o mérito ou conhecimento técnico do candidato pode (e 

deve) ser flexibilizada pela necessidade de reservar um percentual de vagas para pessoas 

com deficiência, de maneira a promover a inclusão social destas. Nesse caso, a regra 

geral do concurso público, que tem por finalidade proporcionar um tratamento 

igualitário aos indivíduos ao estabelecer um critério uniforme de seleção dos candidatos, 

é flexibilizada por outro critério diretamente relacionado à igualdade material, que 

consiste em facilitar a acessibilidade dos portadores de deficiência aos cargos públicos, 

promovendo sua dignidade. 
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Da mesma forma, a regra geral da capacidade contributiva, no âmbito do 

direito tributário, que fixa um critério uniforme de repartição da carga tributária a partir 

da capacidade econômica real dos contribuintes, poderia vir a sofrer restrições em 

determinadas situações particulares, em função de finalidades e objetivos extrafiscais, 

por exemplo. Tais objetivos extrafiscais, conforme será posteriormente pontuado, 

podem ser orientados por razões de promoção da igualdade e dos valores democráticos 

em geral, ou por razões outras, como a regulação da política econômica, financeria, 

dentre outros objetivos. Em ambos os casos, a regra geral da capacidade contributiva é 

flexibilizada pela atuação de outro critério, que assume relevo em uma determinada 

situação particular.  

 

2.3.1.1 Formas de atuação simultânea dos critérios de igualdade 

 

Os critérios de igualdade podem se relacionar entre si basicamente de duas 

formas:  

a) a primeira seria por meio de uma interseção ou interpenetração de 

critérios cumulativos, que se colocam em um mesmo patamar de 

importância, e em que nenhum deles prevalece sobre os demais, de modo 

que o âmbito de incidência final da regra aplicável ao caso é composto da 

zona de interseção de todos os respectivos âmbitos de incidência; 

b) a segunda forma seria através da hierarquização de critérios que  

possuíssem diferentes graus de preferência em abstrato, de maneira que o 

critério primário prevaleceria sobre o secundário, que, por sua vez, 

prevaleceria sobre o terciário, e assim por diante.  

Nesse segundo caso, além da possibilidade de estabelecer uma escala de 

preferência entre os critérios, seria possível combiná-los, permitindo uma atuação 

conjugada entre si¸ de maneira que, muito embora o critério primário, tomado 

isoladamente, deva prevalecer sobre todos os demais, o critério primário conjugado com 

o secundário, por exemplo, deve prevalecer sobre o próprio primário, e assim 

sucessivamente. 

No primeiro caso de multiplicidade de critérios, em que cada um destes se 

coloca no mesmo patamar de importância e seus âmbitos de incidência se interpenetram 

reciprocamente, a regra a ser aplicada será aquela resultante de todas as zonas de 

interferência recíproca cumuladas. Seria o caso, por exemplo, da cumulação das 
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condições de elegibilidade previstas nos incisos do § 3º do artigo 14 da Constituição 

Federal de 1988, no total de cinco, quais sejam: a nacionalidade brasileira, o pleno 

exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na 

circunscrição e a filiação partidária. Para que o indivíduo possa se eleger, é necessária a 

observância cumulativa  de cada um dos requisitos, de maneira que, se qualquer deles 

estiver ausente, o resultado é um só e o mesmo: a inelegibilidade. O indivíduo, para se 

eleger, precisa ser brasileiro E estar no pleno exercício de seus direitos políticos E se 

encontrar alistado E ter o domicílio eleitoral na circunscrição E estar filiado a um 

partido político. A elegibilidade resulta de um somatório de critérios, da seguinte forma: 

C1+ C2 + C3 + C4 + C5 = elegibilidade. 

Pode-se perceber que nenhum destes critérios é mais importante que os 

demais, pois a ausência de qualquer deles resulta na inelegibilidade do indivíduo. Tal 

modelo poderia ser graficamente representado da seguinte forma: 

 

Figura 1 - Ilustração da atuação cumulativa dos critérios de igualdade 

 
Legendas  

 Âmbito dos critérios de igualdade        

 Zona de interseção dos critérios de igualdade 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No diagrama acima ilustrado, cada um dos círculos representa um dos 

critérios de elegibilidade. Os espaços em branco representam as zonas de 

inelegibilidade, tendo em vista que não estão presentes todos os requisitos cumulativos 

necessários para a incidência da regra. A zona em vermelho representa o âmbito da 

elegibilidade, representada pela cumulação de todos os critérios necessários para tanto. 

Dessa forma, somente os indivíduos situados na zona marcada em vermelho poderiam 

se candidatar ao respectivo cargo eletivo. 
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No segundo caso de multiplicidade de critérios, existe uma hierarquia  ou 

ordem de preferência em abstrato a partir da qual os critérios se concatenam, de 

maneira que é possível apontar qual critério, isoladamente considerado, deverá 

prevalecer em um caso determinado: o critério mais importante, ou primário, deverá 

prevalecer sobre os menos importantes (secundário, terciário, e assim por diante), da 

seguinte forma: C1 > C2 > C3 > .... Cn.  

Além desta escala de preferência em abstrato, tais critérios poderiam ainda 

atuar de maneira conjugada, gerando uma situação ainda mais digna de proteção, ou 

mais relevante, que a aquela albergada por qualquer dos critérios tomados de maneira 

isolada. Tal situação poderia ser matematicamente representada da seguinte forma: C1 + 

C2 > C1 + C3 >  ... C1 + Cn > C1 > C2 + C3 > ... C2 + Cn > C2 > .... 

 No caso ilustrado acima, os critérios não atuam de maneira cumulada, mas 

conjugada, em que o critério inferior, conjugado com um critério superior, gera uma 

regra de incidência ainda mais forte que a do critério superior tomado isoladamente.  

Por fim, pode-se observar que o critério inferior, de certa forma, restringe a 

aplicabilidade do critério superior, vez que absorve uma parte de seu âmbito de 

incidência em abstrato. Em suma, pode-se destacar três peculiaridades desta forma de 

relacionamento de critérios:  

1) existe uma ordem de preferência entre os critérios em abstrato;  

2) os critérios podem atuar de maneira conjugada, e, desta forma, o critério 

inferior, combinado com um critério superior, prevalece sobre o critério 

superior tomado isoladamente;  

3) esta conjugação necessariamente implica em uma restrição do critério 

inferior, ou restritor, sobre o critério superior, ou restringido. 

Para tornar esta exposição mais ilustrativa, imagine-se o caso, por exemplo, 

de um determinado hospital que destina um atendimento prioritário para os portadores 

de determinadas enfermidades, como o diabetes, por exemplo, e um atendimento ainda 

mais privilegiado para os idosos, que possuem preferência sobre os portadores de 

diabetes, inclusive.  

Nesse contexto, é possível aferir que o critério da idade deve prevalecer 

sobre o critério da enfermidade, quando tomados isoladamente, e, nos demais casos, 

deverá ser obedecida a ordem cronológica para o atendimento. Dessa forma, se uma 

pessoa idosa e uma pessoa com diabetes estão aguardando atendimento ao mesmo 

tempo, a pessoa idosa deverá ser chamada com preferência sobre a portadora de 
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diabetes. Esta ordem de preferência deve ser estabelecida em consonância com a 

finalidade que se pretende atingir, qual seja, destinar um atendimento mais célere aos 

indivíduos que se encontram em uma condição mais delicada de saúde.  

Contudo, supondo que compareça um idoso que seja, também, diabético. 

Observa-se que o mesmo indivíduo reúne em si os dois critérios de preferência: o 

critério primário, pelo fato de ser idoso, e o critério secundário, pelo fato de ser 

diabético. Nesse caso, haverá uma atuação conjugada dos critérios de preferência, de 

maneira que o indivíduo deverá ser atendido com prioridade sobre todos os demais, 

inclusive sobre os idosos portadores de outras enfermidades menos graves. 

Dando continuidade ao exemplo anterior, supondo que um idoso com 

diabetes chegasse em um hospital para ser atendido, e que já houvessem três idosos 

aguardando atendimento, o idoso diabético deveria receber atendimento antes dos 

demais idosos que já o estavam aguardando. Contudo, se chegar no hospital um jovem 

portador de diabetes, os idosos permaneceriam em suas respectivas ordens de espera.  

Dessa forma, poderia-se concluir que, para as normas deste hospital, haveria 

a seguinte ordem de preferência de atendimento: a primeira, para os idosos e diabéticos; 

a segunda, para os idosos em geral; a terceira, para os diabéticos em geral; a quarta, para 

os demais indivíduos, segundo a ordem de chegada. Tal exemplo pode ser bem ilustrado 

com o seguinte diagrama: 

 

Figura 2 - Ilustração da atuação conjugada dos critérios de igualdade 

  

Legendas  

 Conjugação dos critérios primário e secundário        

 Critério primário tomado isoladamente 

 Critério secundário tomado isoladamente 

 Ausência de ambos os critérios de igualdade 

Fonte: elaborado pelo autor 
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No desenho acima, o círculo menor, em amarelo, ilustra a conjugação do 

critério secundário com o primário, no caso em que o paciente é diabético e idoso; o 

círculo intermediário imediatamente seguinte, em azul, ilustra o critério principal 

tomado de maneira isolada, no caso em que o paciente é apenas idoso; o círculo 

intermediário maior, em verde, ilustra o critério secundário tomado de maneira isolada, 

no caso em que o paciente é apenas diabético; o círculo mais externo, em vermelho, 

ilustra o caso de ausência dos dois critérios de preferência (não ser nem idoso nem 

diabético). Importante ressaltar que o diagrama não representa o âmbito de incidência 

dos critérios, mas apenas a sua ordem de preferência no caso em questão.  

Ressalte-se que esta concatenação de critérios de igualdade é virtualmente 

infinita, de maneira que poderiam ser introduzidos n fatores de díscrimen, desde que 

exista uma escala de preferência entre os mesmos, que permita organizar os critérios a 

partir de sua importância ou “peso” em abstrato. A título de exemplo, no caso já 

ilustrado, poderia ser acrescentado outro critério de diferenciação, como a existência de 

um fator de risco adicional (sobrepeso, por exemplo), que estabeleceria uma nova 

ordem de prioridade, e assim sucessivamente. Cada um destes novos fatores seria 

graficamente representado por mais um círculo concêntrico, que seria inserido no 

diagrama de acordo com sua ordem de preferência.  

Por fim, importante ressaltar que, não obstante exista uma sequência 

previamente estabelecida que determine a ordem padrão de prioridade entre os critérios, 

a qual goza de uma presunção de prevalência, essa ordem poderia ser alterada em face 

de determinados casos concretos, nas quais o critério tido como secundário, ou restritor, 

passaria à condição de critério primário, ou restringido, invertendo esta presunção. 

Contudo, esta inversão na ordem padrão será sempre excepcional, e necessariamente 

impõe o dever de fundamentação por meio da exposição das peculiaridades do caso que 

motivaram este tratamento diferenciado.    

Tomando novamente o exemplo do hospital, poderia-se imaginar que um 

determinado indivíduo, não obstante jovem, chegasse ao hospital com sua diabetes 

descontrolada, em estado de emergência. Neste caso específico, deveria ser atendido 

com preferência sobre os demais, mesmo que houvesse um idoso com diabetes 

estabilizada aguardando atendimento. Percebe-se que, neste caso específico, o elevado 

grau de intensidade da diabetes motivou a alteração da ordem normal de prioridade de 

atendimento, de maneira que o critério secundário (ser diabético) passou à condição de 

critério primário nessa situação. Para os demais casos, deve-se manter a ordem de 
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prioridade previamente estabelecida, devido à presunção que milita em seu favor, a não 

ser que haja outra circunstância relevante capaz de motivar um tratamento diferenciado. 

A partir do exposto, pode-se concluir que a igualdade geral, que consiste no 

dever de tratamente uniforme a partir de critérios ordenados conforme o seu grau de 

preferência em abstrato, pode vir a ser flexibilizada em alguns casos específicos, 

cedendo à igualdade particular ou igualdade do caso concreto, desde que demonstrados 

os motivos capazes de ensejar este tratamento particularizado. Um dos motivos para 

alterar a sequência padrão de preferência entre os critérios seria a atuação conjugada 

dos critérios de igualdade, que deverá prevalecer sobre quaisquer destes tomados 

isoladamente. Outro motivo a ensejar esta alteração na ordem de preferência decorreria 

do fato de que determinado critério, tendo em vista as peculiaridades do caso ao qual se 

aplica, passa a assumir maior importância concreta  do que a ordem de prioridade 

abstrata , como seria o caso já exemplificado do indivíduo com diabetes descontrolada, 

que deve ser atendido com prioridade sobre todos os demais. 

No que tange ao direito tributário, conforme será detalhado no terceiro 

capítulo  deste trabalho, a regra geral de repartição da carga tributária se orienta pelo 

parâmetro da capacidade contributiva, em especial no que se refere aos impostos e às 

contribuições, de maneira que este deverá ser o parâmetro adotado na generalidade dos 

casos.142 Contudo, outras metodologias podem ser adotadas na fixação da alíquota dos 

tributos e na repartição da carga tributária, seja de maneira conjugada com a capacidade 

                                                 
142 Muito embora o já mencionado artigo 145, § 1º, da Constituição Federal de 1988 disponha que o 
quesito da capacidade contributiva se aplica aos impostos, sua aplicação também se estende às demais 
espécies tributárias que compõem o sistema tributário nacional, como é o caso das contribuições, 
empréstimos compulsórios, e mesmo sobre a figura das taxas e das contribuições de melhoria, embora 
tenha uma aplicabilidade bem mais restrita sobre estas duas espécies. Nesse sentido os seguintes 
precedentes do Supremo Tribunal Federal: “IPVA. PROGRESSIVIDADE. Todos os tributos submetem-
se ao princípio da capacidade contributiva (precedentes), ao menos em relação a um de seus três aspectos 
(objetivo, subjetivo e proporcional), independentemente de classificação extraída de critérios puramente 
econômicos.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário 406.955 /MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 04/10/2011. DJE de 
21/10/2011. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1 
=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+406955%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+40
6955%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/c2s46cr. Acesso em 15 mai. 
2013); CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DA CVM. Lei nº 7.940, de 20.12.89. FATO 
GERADOR. CONSTITUCIONALIDADE. I. - A taxa de fiscalização da CVM tem por fato gerador o 
exercício do poder de polícia atribuído à Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Lei 7.940/89, art. 2º. 
A sua variação, em função do patrimônio líquido da empresa, não significa seja dito patrimônio a sua 
base de cálculo, mesmo porque tem-se, no caso, um tributo fixo. Sua constitucionalidade. II. - R.E. não 
conhecido. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. RE nº 177.835/PE, Rel. Min. Carlos 
Velloso, DJU de 25/05/2001. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/ 
listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+177835%2ENUME%2E%29+OU+%28RE
%2EACMS%2E+ADJ2+177835%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/cf29b
tp. Acesso em 15 mai. 2013). 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628920
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628920
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contributiva, restringindo-a parcialmente, ou mesmo substituindo-a como o critério 

prioritário, como é o caso dos denominados “impostos flexíveis”, previstos no artigo 

153, § 1º, da Constituição Federal, cujas alíquotas podem ser alteradas por ato do Poder 

Executivo, quais sejam: o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto 

sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações de crédito, câmbio e 

seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.143 

 

2.4 Igualdade como meio para alcançar a justiça 

  

Justiça e igualdade são conceitos correlacionados e em grande medida 

interdependentes, vez que possuem implicações recíprocas. Enquanto a igualdade 

consiste em um juízo que decorre da comparação de dois indivíduos ou objetos a partir 

de um parâmetro ou critério predeterminado, a justiça consiste no exame da adequação 

deste critério sob o viés especificamente ético. Para as considerações da justiça, não 

basta que um determinado critério seja útil ou viável para atingir uma finalidade 

também predeterminada, mas que seja moralmente adequado, mostrando-se superior ou 

preferível a todos os demais critérios possíveis do ponto de vista ético. A justiça 

representa, portanto, a igualdade moralmente depurada. 

Analisada a igualdade e seus diversos aspectos relevantes, passa-se a 

discorrer acerca da justiça e seus desdobramentos, que servirá de anteparo para a 

ulterior análise acerca da justiça fiscal.  

 

2.4.1 O que é a justiça? 

 

Dentre os bens mais incessantemente buscados pelo ser humano, sejam eles 

materiais, como alimentos, propriedades, dinheiro, ou imateriais, como poder, prestígio 

e conhecimento, a justiça certamente representa um de seus principais anseios. Chegou-

se a afirmar que o homem tem fome e sede de justiça, como se fosse algo que o nutrisse, 

                                                 
143 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei,alterar as 
alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. (BRASIL. Constituição (1988). Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 31 mar. 2013.) 
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de que dependesse para a sua própria subsistência, sem a qual inevitavelmente viria a 

perecer.144  

Tendo em vista a singular capacidade humana de formular juízos de valor e 

agir conforme sua escala de preferências, ao homem não basta (sobre)viver, vez que 

possui a necessidade indissociável de atribuir sentido às coisas, de julgá-las e ponderá-

las, daí não poder prescindir de análises valorativas, que orientam sua trajetória pessoal 

e sua própria concepção de mundo.  

Dentre os diversos juízos de valor formulados pelo homem, o juízo de 

justiça, que se refere à análise acerca da adequação da conduta humana a partir de 

determinados parâmetros intersubjetivos, assume especial relevância para a vida em 

sociedade. 

Mas, o que é a justiça, afinal? Por que os homens de todas as épocas 

viveram a buscá-la, os filósofos despenderam tempo e esforço em concebê-la, e, 

principalmente, por que motivo parece nunca ser encontrada, ou, pelo menos, nunca de 

maneira plena? Será a justiça,  ao lado da democracia, mais uma dessas ideias motriz, 

cuja principal função seja pôr o homem em marcha, mesmo sem saber exatamente o que 

busca e por isso mesmo, incapaz de alcançá-las? 

O debate acerca da justiça, à primeira vista, parece ser ainda mais profuso 

que o referente à democracia. Embora a democracia, de certa forma, se proponha a ser 

um governo que se orienta pela noção de justiça, ao buscar constantemente o 

consentimento por parte dos governados e conferir um tratamento equânime aos 

cidadãos, a justiça assume conotações que vão muito além do campo político próprio da 

democracia, desbordando sobre as relações humanas em seus mais variados gêneros. 

Fala-se em justiça social, justiça ambiental, justiça econômica e, inclusive, em justiça 

fiscal. Dessa forma, a justiça assume a condição de medida ou critério de avaliação 

fundamental da sociedade, a ponderar tudo o que seja socialmente benéfico e útil (e, 

inversamente, o que seja maléfico e despiciendo).    

Para analisar o que seria a justiça, comecemos pelo que lhe é mais 

elementar. A justiça é um critério de avaliação de um conduta humana socialmente 

relevante. Neste ponto, a justiça se aproxima da moral, tendo em vista que ambas se 

destinam a avaliar e reger os atos humanos. Somente as condutas humanas, sejam elas 

                                                 
144 A justiça figura como uma das principais promessas de Deus aos homens referidas na Bíblia, conforme 
se percebe na seguinte passagem, contida em Mateus, Capítulo 5, Versículo 6: “Bem aventurados os que 
têm fome e sede de justiça, porque deles serão saciados.” (Bíblia Sagrada. 23ª impressão. São Paulo: 
Paulus, 1997, p. 7). 
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sensorialmente perceptíveis, como caluniar alguém publicamente, ou não, como um 

juízo de valor sobre outrem, podem se sujeitar a uma análise acerca de seu teor de 

justiça.  

Os fenômenos naturais, que decorrem de uma relação de causa e efeito 

inexorável, e os atos dos animais, guiados pelo instinto, não podem ser considerados 

justos ou injustos. O predador não é injusto quando abate sua presa, assim como a a 

fêmea não é justa quando reparte o alimento entre seus filhotes, pois, em ambos os 

casos, eles simplesmente cedem a um impulso natural que lhes é preexistente e 

condiciona todos os seus atos. 

O que particulariza a conduta humana enquanto tal e permite que sobre ela 

sejam feitas considerações acerca de sua adequação ou justiça são duas características 

básicas: sua liberdade de de conformação, pois em geral se supõe que os indivíduos são 

livres para escolher como devem agir; a possibilidade de ser objeto de um juízo de 

valor, positivo ou negativo, seja quanto à sua motivação ou intenção, seja quanto aos 

seus efeitos, a partir de determinados critérios intersubjetivamente pactuados. Se cada 

indivíduo é livre para conformar suas ações, e estas estão sujeitas à valoração quanto à 

sua adequação a um determinado padrão ou modelo tido como adequado, o indivíduo é 

diretamente responsável por seus atos e pelas consequências sociais dele decorrentes. 

Dessa forma, não é qualquer conduta humana que se sujeita à análise acerca 

de seu teor de justiça, mas somente aquelas dotadas de alteridade, que atribuam algum 

tratamento a outrem ou que, de alguma forma, repercutam sobre outro indivíduo.145 A 

justiça consiste, portanto, em um juízo de valor acerca do teor intersubjetivo de uma 

conduta humana. Atos que não possuam qualquer implicação sobre os demais 

indivíduos, exaurindo-se no próprio sujeito, como respirar, por exemplo, não podem ser 

considerados justos ou injustos, porque não possuem qualquer conotação intersubjetiva.  

Sob este aspecto, a justiça é necessariamente mais restrita que a moral: não 

obstante ambas representem categorias do dever-ser, prescrevendo um modelo de 

conduta humana a ser seguido, a moral estabelece diretrizes para a generalidade das 

condutas, inclusive para aquelas estritamente individuais, enquanto a justiça qualifica 

                                                 
145 “ (...) a qualidade ou a virtude da justiça atribuída a um indivíduo exterioriza-se na sua conduta: na sua 
conduta em face dos outros indivíduos, isto é, na sua conduta social. A conduta social de um indivíduo é 
justa quando corresponde a uma norma que prescreve essa conduta, isto é, que a põe como devida e, 
assim, constitui o valor justiça (...) A justiça de um indivíduo é a justiça da sua conduta social; e a justiça 
da sua conduta social consiste em ela corresponder a uma norma que constitui o valor justiça e, neste 
sentido, ser justa.” (KELSEN, Hans. O problema da justiça. Tradução João Baptista Machado. 5. ed. 
São Paulo: Martins Martins Fontes, 2011, p. 3). 
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somente aquelas condutas que possuam repercussões intersubjetivas, passíveis de 

beneficiar ou prejudicar outros.146 O suicídio, portanto, não obstante possa vir a ser 

moralmente recriminável, dificilmente poderá ser considerado um ato injusto.   

Dentre as concepções gerais de justiça, pode-se destacar a fórmula do 

imperativo categórico de Kant, ao preceituar que sempre se deve agir de maneira que a 

máxima que orienta a ação possa ser alçada à condição de uma lei geral, e de maneira a 

considerar a si mesmo e aos demais indivíduos como fins em si mesmos, e nunca meios 

para alcançar fins diversos.147  

Em outras palavras, a norma que deve guiar o agir de um indivíduo em 

particular deve ser exatamente a mesma que deverá orientar o agir de cada um dos 

indivíduos, e o agir de todos deverá tomar em consideração o valor inerente de que cada 

indivíduo é detentor em igual medida.  

A justiça, em suas diversas modalidades, na medida em que se propõe a 

analisar a conduta humana, busca discipliná-la, orientando-a em um determinado 

sentido, de maneira a possibilitar a convivência social. Também por isso os fenômenos 

naturais e os atos dos animais não são passíveis de serem caracterizados como justos ou 

injustos, pois nenhum juízo de valor seria capaz de alterar o seu curso natural. Tendo 

em vista que os atos naturais e animais são destituídos do elemento volitivo, ou 

intencionalidade, justamente sobre o qual a justiça incide, não podem ser qualificados 

como justos ou injustos. 

 

                                                 
146 Ratificando a ideia de que a ideia de que a justiça depende de uma perspectiva coletiva para ser 
analisada, Sandel faz as seguintes ponderações: “ A resposta é que a reflexão moral não é uma busca 
individual, e sim coletiva. Ela requer um interlocutor – um amigo, um vizinho, um camarada, um 
compatriota. Às vezes o interlocutor pode ser imaginário, como quando discutimos com nossa 
consciência. Mas não podemos descobrir o significado da justiça ou a melhor maneira de viver apenas por 
meio da introspecção.” (SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2012, p. 38). 
147 "Ora, todos os imperativos ordenam ou hipotética- ou categoricamente. Os hipotéticos representam a 
necessidade prática de uma acção possível como meio de alcançar qualquer outra coisa que se quer (ou 
que é possível que se queira). O imperativo categórico seria aquele que nos representasse uma acção 
como objectivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra finalidade. Como toda a 
lei prática representa uma acção possível como boa e por isso como necessária para um sujeito 
praticamente determinável pela razão, // todos os imperativos são fórmulas da determinação da acção que 
é necessária segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso de a acção ser apenas 
boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético; se a acção é representada como boa 
em si, por conseguinte como necessária numa vontade em si conforme à razão como princípio dessa 
vontade, então o imperativo é categórico." (KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes. Traduzido do alemão por Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 50). 
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2.4.2 Justiça social e seus desdobramentos 

 

Analisados alguns dos pressupostos básicos da noção de justiça em geral, 

passa-se a discorrer acerca das principais concepções de justiça social, relacionada aos 

princípios e valores que devem orientar a organização social de maneira a permitir aos 

indivíduos o gozo de uma existência digna.  

A noção de justiça social constitui a própria razão fundante ou propósito da 

vida em sociedade, que seria a de permitir que os indivíduos, ao combinarem seus 

talentos e aptidões diferenciadas, poderiam maximizar suas capacidades e compensar 

mutuamente suas deficiências.148 Ora, nenhum indivíduo minimamente racional 

concordaria, em plena consciência, em participar de uma associação que não lhe 

garantisse sequer a subsistência, relegando-o à ao descaso e à marginalização, em sua 

acepção mais ampla.    

Vale ressaltar que o conceito de justiça social não possui uma faceta 

meramente negativa, no sentido de zelar pela ausência de conflitos e pela convivência 

pacífica entre os indivíduos, mas essencialmente positiva, de maneira a permitir que 

cada indivíduo seja capaz de usufruir dos benefícios do esforço comum. 

As principais concepções de justiça social a serem adotadas no presente 

trabalho estão diretamente relacionadas à repartição dos bens, direitos e liberdades no 

meio social, consoante o modelo teórico elaborada por John Rawls,149 e à expansão das 

capacidades e liberdades individuais, segundo as formulações de Amartya Sen.150 As 

ideias de justiça de Rawls serão discutidas no presente capítulo, enquanto que algumas 

das propostas de Amartya Sen serão abordadas no quinto capítulo, oportunidade em que 

                                                 
148 A ideia de que a justiça social representa o valor supremo a guiar as decisões públicas, principalmente 
aquelas que se referem à repartição dos bens no meio social, é comungada por filósofos políticos de todas 
as épocas, desde Aristóteles a John Rawls, conforme as seguintes passagens colacionadas a seguir: “A 
justiça é a base da sociedade. Chama-se julgamento a aplicação do que é justo.” (ARISTÓTELES. A 
Política. Tradução Nestor Silveira Chaves. São Paulo: Editora Escala, sd, p. 16), e “A justiça é a virtude 
primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Por mais 
elegante e econômica que seja, deve-se rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira; da mesma 
maneira que as leis e as instituições, por mais eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser 
reformuladas ou abolidas se forem injustas. Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça 
que nem o bem-estar de toda a sociedade pode desconsiderar.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 
3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 4).  
149 Vide RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
150 “A expansão da liberdade é vista, por essa abordagem, como o principal fim e o principal meio do 
desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as 
escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente. A 
eliminação de privações de liberdades substanciais, argumenta-se aqui, é constitutiva  do 
desenvolvimento.” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010, p. 10). 
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se discorrerá sobre as relações entre os incentivos fiscais e o desenvolvimento nacional, 

centrado na noção de desenvolvimento humano.   

A justiça social está relacionada à valoração de determinadas condutas 

específicas, referentes à repartição dos bens socialmente relevantes, tomados sob uma 

acepção genérica.151 Tais bens nem sempre possuem conteúdo econômico imediato, 

como é o caso dos direitos e liberdades, muito embora possam ser repartidos entre os 

indivíduos a partir de determinados critérios. 

Dentre as principais concepções de justiça social elaboradas ao longo da 

história, pode-se destacar as seguintes:  

a) a clássica fórmula do suum cuique, que prescreve que se deve dar a cada 

um o que lhe é devido, embora não indique exatamente qual critério deve 

ser utilizado nesse processo;   

b) a noção de justiça como “justa medida”, relacionada às noções de 

ponderação, equilíbrio ou meio-termo na repartição dos bens, no sentido 

de que uma distribuição é justa quando proporcional, comedida, 

encontrando-se equidistante do excesso e da escassez, daí a corriqueira a 

remissão ao símbolo do fiel da balança;  

c) a justiça comutativa, inerente às negociações e transações, segundo a qual 

as trocas entre os bens devem ser equivalentes, daí as noções de preço 

justo e salário justo.152 

d) a justiça distributiva aristotélica, segundo a qual os bens devem ser 

repartidos de acordo com o mérito demonstrado por cada indivíduo.   

Dentre as concepções de justiça mecionadas acima, assume destaque para os 

fins do presente trabalho avjustiça distributiva aristotélica, que consiste na repartição de 

determinados bens a partir do grau de merecimento demonstrado pelo destinatário, 

segundo a seguinte fórnula: a cada qual conforme o seu mérito.Tal distribuição deve ser 

permeada pela proporcionalidade entre o montante do bem recebido e a intensidade do 

mérito do destinatário: condecorações militares em função do grau de bravura 

demonstrada em combate, cargos públicos e remuneração a partir da inteligência ou 

                                                 
151 “Para saber se uma sociedade é justa, basta perguntar como ela distribui as coisas que valoriza: renda e 
riqueza, deveres e direitos, poderes e oportunidades, cargos e honrarias. Uma sociedade justa distribui 
esses bens da maneira correta; ela dá a cada indivíduo o que lhe é devido. As perguntas difíceis começam 
quando indagamos o que é devido às pessoas e por quê” (SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a 
coisa certa. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 28). 
152 KELSEN, Hans. O problema da justiça. Tradução João Baptista Machado. 5. ed. São Paulo: Martins 
Martins Fontes, 2011, pp. 18-41. 
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aptidão do candidato, prêmios e medalhas de acordo com a destreza e dons atléticos em 

competições esportivas, dentre outros exemplos.  

Ora, como cada indivíduo possui características e aptidões em níveis os 

mais variados, a repartição dos bens, de acordo com a justiça distributiva aristotélica, 

seria variável, o que conduziria a uma repartição assimétrica dos mesmos. Tal 

modalidade de justiça necessariamente conduz a uma diferenciação entre os homens, 

consistindo, portanto, em uma justiça geométrica, que observa uma proporção variável 

“de homem para homem”.153 

Importante ressaltar que a concepção aristotélica representa apenas uma das 

diversas modalidades de justiça distributiva, vez que outros critérios, além do mérito, 

poderiam ser escolhidos para a repartição dos bens, como é o caso da fórmula “a cada 

um conforme a sua necessidade”, que assumiu especial importância nas doutrinas 

comunistas.  

Tendo em vista os fins propostos para este trabalho, que busca analisar a 

justiça na concessão dos incentivos fiscais a partir de um viés democrático, será dado 

especial enfoque à justiça social, relacionada à repartição dos bens socialmente 

relevantes. 

 

2.4.1.1 Concepções específicas de justiça social: utilidade, liberdade, virtude e 

equidade 

 

Não obstante já ressaltado que o presente trabalho irá versar sobre a justiça 

social, relacionada à repartição dos bens socialmente relevantes, surge o seguinte 

questionamento, que norteará as exposições a seguir: qual o melhor critério para 

proceder à repartição desses bens? A referida indagação está relacionada à escolha do 

tipo de abordagem ou referencial a ser adotado, ou seja, qual base informacional melhor 

externalizaria os mandamentos da justiça social?154     

                                                 
153 “A filosofia de Aristóteles dividirá a justiça em várias espécies. Primeiramente, aparecerá o conceito 
de justiça distributiva,, ‘aquela que se exterioriza na distribuição de honras, de bens materiais, ou de 
qualquer outra coisa divisível entre os que participam do sistema político, na proporção adequada do seu 
mérito. Por essa forma de justiça, torna-se evidente a noção de desigualdade quanto ao merecimento de 
cada homem por consequência da desigualdade de mérito, tese que vem a realçar o princípio da igualdade 
aristotélico, ‘pois este seria violado na sua aplicação específica, se fosse dado tratamento igual a méritos 
desiguais.” (LIMA, Viviane Nunes Araújo. A Saga do Zangão: uma visão sobre o direito natural. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000, p. 28). 
  
154 “De fato, a verdadeira ‘essência’ de uma teoria da justice pode, em grande medida, ser compreendida a 
partir de sua base informacional: que informações são – ou não são – consideradas diretamente relevantes 
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Ao analisar a questão da justiça social, Keynes ressaltou que um dos 

problemas perenes da humanidade consistiria em harmonizar três objetivos: eficiência 

econômica, justiça social e proteção à liberdade individual.155 A grande questão é que a 

efetivação de cada um destes objetivos, de maneira isolada, demanda atitudes que, em 

muitos casos, acabam por prejudicar os demais. É o caso da promoção da eficiência 

econômica, em que muitas vezes se recorre a políticas que resultam em concentração de 

renda, prejudicando a justiça social, ou o caso de políticas redistributivas, que se levadas 

ao extremo podem culminar violando direitos e liberdades individuais, tais como a 

propriedade e a livre iniciativa. 

Quanto às diretrizes para para a implementação da justiça social, Michael 

Sandel propõe basicamente três: a maximização do bem-estar, a proteção à liberdade e a 

promoção da virtude.156 

 A primeira noção defende que a justiça social consistiria na ampliação do 

bem-estar social, ou na maximização da utilidade social, daí por que seus partidários são 

denominados utilitaristas. Justo seria, portanto, aquilo que traz mais benefícios para a 

coletividade em geral.  

A segunda noção associa a justiça à proteção da liberdade, no sentido de que 

cada um dos indivíduos é responsável por si próprio, seus bens, suas escolhas e 

objetivos de vida. Sob este ângulo, qualquer intervenção de terceiros, ou, 

principalmente, do Estado, configura-se ilegítima e injusta, porque viola a liberdade e a 

autonomia dos indivíduos.  Tal concepção encontra-se na base da doutrina liberal.  

A terceira concepção associa a justiça social a uma determinada concepção 

de virtude, tendo sido adotada por Aristóteles, no sentido de que os bens deveriam ser 

repartidos em função da virtude (areté) ou mérito demonstrado por cada um dos 

                                                                                                                                               
(...) Os méritos e limitações de cada abordagem podem em muito ser compreendidos examinando-se o 
alcance e os limites de sua base informacional.” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2010, pp. 82-83).    
155 “The political problem of mankind is to combine three things: Economic Efficiency, Social Justice, 
and Individual Liberty. The first needs criticism, precaution, and technical knowledge; the second, an 
unselfish and enthusiastic spirit which loves the ordinary man; the third, tolerance, breadth, appreciation 
of the excellencies of variety and independence, which prefers, above everything, to give unhindered 
opportunity to the exceptional and to the aspiring.” (O problema político da humanidade é combinar três 
coisas: eficiência econômica, justiça social e liberdade individual. A primeira demanda uma postura 
crítica, precaução e conhecimento técnico; o segundo demanda um espírito altruísta e entusiasta de 
compaixão pelo homem comum; o terceiro demanda tolerância, abertura, a valorização das virtudes da 
variedade e da independência, que pretende, acima de tudo, conferir amplas oportunidades tanto ao 
detentor de talentos excepcionais quanto ao iniciante.)" (KEYNES, John Maynard. Essays in persuasion. 
London: Macmillan, 1931, p. 348). 
156 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012, pp. 28-30. 
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indivíduos, de maneira a estimular o autoaperfeiçoamento, a elevação moral e o 

aprimoramento de suas faculdades mais importantes, como a capacidade racional, o 

senso de correção e a noção de dever, por exemplo. 

Além das noções mencionadas acima, pode-se destacar a noção de justiça 

como equidade, proposta pelo filósofo político norte americano John Rawls, que 

entende que justo (do ponto de vista da repartição dos bens) seria aquilo que indivíduos 

igualmente racionais pactuassem em uma situação inicial de plena igualdade e absoluto 

desconhecimento quanto às condicionantes concretas.157  

As principais contribuições da teoria da justiça de Rawls para os objetivos 

da presente pesquisa consistem basicamente nas seguintes:  

a) a pressuposição de uma igualdade fundamental entre os homens, de fundo 

essencialmente moral, que se coaduna com a ideia de equivalência ética 

entre os homens que é defendida no presente trabalho; 

b) a translação da ideia do contrato social, tradicionalmente relacionadas à 

escolha da forma de governo pelos cidadãos, para o autoconsentimento 

quanto aos critérios de justiça a serem adotados em uma sociedade 

composta por indivíduos racionais, que redundou na noção de justiça 

como equidade, que pressupõe uma repartição equivalente dos bens e 

oportunidades entre todos os indivíduos, daí seu aspecto essencialmente 

(re)distributivo; 

c) a possibilidade de utilizar critérios racionais capazes de legitimar a 

preferência por determinadas opções políticas sobre outras, que permite o 

escalonamento das escolhas menos adequadas às mais recomendáveis.  

A concepção rawlsiana de justiça merecerá uma análise mais detalhada nos 

tópicos seguintes. 

 

2.4.2 Justiça como equidade: o paradigma rawlsiano 

 

Qualquer trabalho acadêmico que se proponha a discorrer acerca da 

moderna concepção de justiça deve necessariamente fazer menção à teoria da justiça de 

John Rawls, seja para servir como ponto de partida para as formulações ulteriores, seja 

                                                 
157 Nesse sentido, as considerações desenvolvidas por John Rawls acerca do véu da ignorância, no 
terceiro capítulo da obra Uma Teoria da Justiça. Cf. RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008, pp. 165-172. 
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como contraponto argumentativo. A contribuição de Rawls para a discussão sobre a 

justiça do ponto de vista interno de uma sociedade, ou, para usar uma expressão do 

autor, a partir da estrutura básica da sociedade, que se refere à questão da justiça social 

e à repartição dos benefícios e encargos decorrentes da mútua cooperação entre os 

indivíduos socialmente inseridos, figura como um verdadeiro divisor de águas na 

evolução do pensamento filosófico moderno. 

O presente trabalho irá utilizar o referencial rawlsiano como um dos 

principais paradigmas para analisar a justiça social, conjuntamente com o elaborado 

pelo economista Amartya Sen. As comparações entre ambos os modelos, enfocando 

suas vantagens e desvantagens, será realizada no quinto capítulodo presente trabalho. 

Por ora, pretende-se analisar o arquétipo desenvolvido por John Rawls. 

Tendo em vista a originalidade de suas proposições e a solidez e coerência 

com que as fundamenta e desenvolve, a análise de Rawls sobre a justiça, além de 

extensa, é bastante complexa, fazendo remissão aos conceitos e métodos da economia, à 

lógica, aos conceitos de bem, às categorias morais, aos sistemas filosóficos, dentre 

outros ramos do conhecimento.  

Sua obra é dividida em três partes:  

a) na primeira parte, propõe as categorias gerais de sua teoria da justiça, 

formulando a noção de justiça como equidade e os dois princípios em 

que ela se fundamenta: o princípio da igualdade de oportunidades, 

relacionado à repartição equânime dos bens primários no meio social, e o 

princípio da diferença, bem como a noção de posição original e seus 

pressupostos, dentre eles, o “véu da ignorância” 

b) na segunda parte, discorre acerca das instituições e da estrutura básica da 

sociedade que decorrem de seus princípios de justiça, com enfoque para a 

noção de liberdade, para a distribuição dos bens e recursos materiais, e 

para os deveres atribuídos aos cidadãos;  

c) na terceira parte, discorre acerca da teoria do bem, do sentimento de 

justiça, e a correlação que se estabelece entre a justiça, o bem e os 

valores sociais. 

O presente trabalho não se propõe a minuciar todos os aspectos abordados 

na extensa obra de Rawls, recorrendo apenas aos conceitos necessários para 

posteriormente elucidar a noção de justiça fiscal. Dessa forma, a noção de justiça como 
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equidade e os dois princípios de justiça de Rawls são em grande medida suficientes para 

a exposição que se pretende realizar.    

Para entender a real dimensão da proposta rawlsiana, é imprescindível 

indicar quais as concepções de justiça a que se contrapunha.158 À época, a teoria política 

americana achava-se polarizada da seguinte forma: de um lado, predominava uma 

espécie de ceticismo quanto à possibilidade de utilização de critérios racionais para 

proceder à comparação entre regimes políticos distintos, devido à influência ainda 

marcante das escolas positivistas e sua concepção de irracionalidade dos valores.  

Face à impossibilidade de recorrer a experimentações empíricas para atestar 

a superioridade de uma teoria política sobre outra rival, a opção por uma ou por outra 

necessariamente decorreria de uma espécie de “decisionismo” ou “voluntarismo”, fruto 

da mera opinião ou preferência pessoal.  

A outra corrente teórica majoritária, a dos utilitaristas, defendia que todas as 

escolhas humanas seriam orientadas pela busca da maior utilidade para o maior número 

possível de indivíduos, a partir do desdobramento da ideia de maximização das 

utilidades, típica das ciências econômicas.  

Sob o influxo destas concepções, o debate político encontrava-se bastante 

limitado, pois, por um lado, os céticos negavam a possibilidade de consenso racional 

quanto aos princípios de justiça, e por outro, os utilitaritas restringiam-na a um critério 

único e inexorável: a maior utilidade possível para a sociedade. A teoria de Rawls surge 

então como uma alternativa a ambas as concepções, na medida em que pressupõe o 

pluralismo dos valores e, o mais importante, a possibilidade de fundamentar 

racionalmente a preferência por alguns em detrimento de outros. 

         

                                                 
158 A evolução das ideias em todas as áreas do conhecimento segue um método essencialmente dialético, 
que se desenvolve a partir do fluxo hermenêutico e do embate entre pelo menos duas concepções 
antepostas, a partir do qual pode-se chegar a uma síntese, que servirá de antítese para outra ideia, e assim 
sucessivamente: “ para compreender um filósofo – dizia Benedetto Croce – é preciso saber contra quem 
ele se levantou polemicamente. É uma regra dialética. Ortega y Gasset dava-lhe expressão formal dizendo 
que a forma própria da proposição filosófica não é ‘A é B’, mas ‘A não é C e sim B’. Em suma, cada tese 
filosófica só é compreensível como uma antítese de uma tese que a precede – tese que pode vir de uma 
outra filosofia, da religião, de uma ideologia política ou de uma opinião corrente.” (SCHOPENHAUER, 
Arthur. Como vencer um debate sem precisar ter razão, em 38 estratagemas. Rio de Janeiro: 
Topbooks, 1997, p. 42). 
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2.4.3 Análise dos conceitos fundamentais da Teoria da Justiça de Rawls 

 

Feitas estas considerações inicias acerca das concepções de justiça de 

Rawls, passa-se a analisar os seus aspectos mais importantes para a presente pesquisa: a 

noção de justiça como equidade, os dois princípios da justiça e a hipotética posição 

originária de absoluta igualdade entre todos. 

Ao analisar a questão da justiça, Rawls ressalta que esta consiste na 

principal virtude e finalidade das instituições sociais, possibilitando a vida em comum 

entre os homens. 

A convivência social, ao mesmo tempo que é mutuamente vantajosa aos 

indivíduos, permitindo que cooperem na busca de seus fins particulares, também enseja 

uma série de conflitos entre os mesmos, principalmente no que se refere à repartição de 

direitos e deveres, posições sociais, vantagens e encargos entre si.  

Para tornar possível a convivência social de maneira relativamente 

harmônica, faz-se necessário formular princípios de justiça conhecidos e aceitos por 

todos (ou passíveis de sê-lo), capazes de gerar expectativas legítimas por parte dos 

cidadãos e distribuir de maneira adequada os bens socialmente relevantes, que Ralws 

denomina de bens primários sociais, que consistem, basicamente, em direitos e deveres 

sociais e nos bens materiais básicos.159  

A justiça de Rawls está voltada essencialmente para a conformação desta 

estrutura básica da sociedade, que seja capaz de gerar uma relativa estabilidade nas 

relações sociais e permitir o pleno desenvolvimento dos projetos de vida de cada um 

dos indivíduos. Esse ideal de justiça, contudo, enseja concepções de justiça as mais 

diversas, na medida em que inexiste um consenso acerca dos princípios capazes de 

identificar os bens socialmente relevantes e a maneira como estes devem ser 

distribuídos. A grande discussão, portanto, se refere a qual das concepções de justiça 

seria mais adequada do ponto de vista coletivo. 

Para formular essa concepção de justiça, Rawls se vale da tradicional figura 

do estado de natureza dos filósofos contratualistas, com destaque para os modelos 
                                                 
159 “ Nosso tema, porém, é o da justiça social. Para nós, o objeto principal da justiça é a estrutura básica 
da sociedade, ou, mais precisamente, o modo como as principais instituições sociais distribuem os direitos 
e os deveres fundamentais e determinam a divisão das vantagens decorrentes da cooperação social. Por 
instituições mais importantes entendo a constituição política e os arranjos econômicos e sociais mais 
importantes. Assim, a proteção jurídica da liberdade de pensamento e da liberdade de consciência, 
mercados competitivos, a propriedade privada dos meios de produção e a família monogâmica são 
exemplos de instituições sociais importantes.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, p. 8). 
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elaborados por Locke, Kant e Rousseau, que remetem os indivíduos a uma situação 

originária de plena igualdade que serviria de cenário para o acordo a ser estabelecido 

entre todos.   

Vale ressaltar, contudo, que o pacto rawlsiano não possui uma dimensão 

histórica, consistindo em pura abstração, um verdadeiro dever-ser, a indicar quais os 

princípios de justiça seriam adotados por uma coletividade de indivíduos livres e 

racionais, que desconhecessem por completo a posição social que viriam ocupar na 

estrutura social, quais seriam seus talentos e aptidões, enfim, qualquer característica 

capaz de lhe conferir alguma vantagem ou distinção no corpo social. Os “indivíduos” de 

Rawls seriam, na verdade, puras mentes pensantes, completamente destituídos de 

caracteres físicos.  

Ressalte-se também que o modelo de Rawls é muito mais genérico e 

abstrato que todas as concepções anteriores, no que se refere ao objeto do acordo: 

enquanto os modelos contratualistas clássicos estão voltados ao estabelecimento de uma 

forma específica de governo, seja ela uma república, no caso do contrato social 

rousseniano, ou uma monarquia absoluta, no contrato hobbesiano, o pacto rawlsiano 

está relacionado à delimitação dos princípios de justiça a serem aplicados em uma dada 

sociedade. Daí por que seu pacto social é muito mais amplo que as versões anteriores, 

pois os princípios de justiça irão organizar a estrutura básica da sociedade como um 

todo, não só em seu aspecto político, mas econômico, social, jurídico, e demais 

desdobramentos.160 

A expressão justiça como equidade adotada pelo autor decorre justamente 

do fato de que os princípios de justiça a serem consensualmente estabelecidos seriam 

escolhidos em uma hipotética situação de absoluta igualdade entre todos, inclusive 

quanto às informações disponíveis aos indivíduos.161 Nesse cenário de “amnésia 

coletiva”, em que uma espécie de “véu da ignorância” pairasse sobre todos,162 Rawls 

                                                 
160 “ Meu objetivo é apresentar uma concepção de justiça que generalize e eleve a um nível mais alto de 
abstração a conhecida teoria do contrato social conforme encontrada em, digamos, Locke, Rousseau e 
Kant. Para isso, não devemos achar que o contrato original tem a finalidade de inaugurar determinada 
sociedade ou de estabelecer uma forma específica de governo. Pelo contrário, a idéia norteadora é que os 
princípios de justiça para a estrutura básica da sociedade constituem o objeto do acordo original.” 
(RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 13). 
161 “ A posição originária é, pode-se dizer, o status quo apropriado e, assim, os consensos fundamentais 
alcançados nela são equitativos. Isso explica a adequação da expressão ‘justiça como equidade: ela 
expressa a idéia de que os princípios da justiça são definidos por acordo em uma situação inicial que é 
equitativa.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 15). 
162 “ Entre as características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece seu lugar na 
sociedade, sua classe ou seu status social; e ninguém conhece sua sorte na distribuição dos recursos e das 
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concebia que as escolhas inevitavelmente seriam guiadas por critérios de justiça 

publicamente aceitos, face à impossibilidade de proceder a escolhas que privilegiassem 

as condições pessoais de cada um.163 Para fazer uma comparação simbólica, é como se 

jogadores de poker resolvessem antecipar a aposta para um instante anterior à 

conferência das respectivas cartas. Tendo em vista o grau de total incerteza partilhado 

por todos, muito provavelmente as apostas envolveriam montantes bastante 

aproximados.  

As escolhas pretensamente realizadas nesse ambiente de igualdade e de total 

desconhecimento das condições particulares serviria como referencial em face do qual 

se pode comparar uma dada distribuição concreta dos bens e as ideias de justiça 

predominantes em uma determinada sociedade, de maneira a aprimorá-los.  

Tomando por base este cenário hipotético da posição inicial, Rawls formula 

os dois princípios da justiça que possivelmente seriam utilizados para estruturar a 

sociedade: o princípio da igualdade de oportunidades e o princípio da diferença.164  

                                                                                                                                               
habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas do gênero. Presumirei até mesmo que as partes não 
conhecem suas concepções do bem nem suas propensões psicológicas especiais. Os princípios de justiça 
são escolhidos por trás de um véu de ignorância. Isso garante que ninguém seja favorecido ou 
desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado do acaso natural ou pela contingência de 
circunstâncias sociais. Já que todos estão em situação semelhante e ninguém pode propor princípios que 
favoreçam sua própria situação, os princípios de justiça são resultantes de um acordo ou pacto justo.” 
(RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, pp. 14-15). 
163 Contrapondo-se a esta ideia de Rawls, de que indivíduos em uma situação de igualdade e 
desconhecimento originais seriam capazes de formular princípios de distribuição de vantagens e encargos 
essencialmente justos, pode-se fazer menção ao dilema do prisioneiro, uma clássica situação-problema da 
teoria dos jogos, que consiste basicamente no seguinte: “dois suspeitos são presos pela polícia. A polícia 
tem provas insuficientes para os condenar, mas, separando os prisioneiros, oferece a ambos o mesmo 
acordo: se um dos prisioneiros, confessando, testemunhar contra o outro e esse outro permanecer em 
silêncio, o que confessou sai livre enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos de sentença. Se ambos 
ficarem em silêncio, a polícia só pode condená-los a 6 meses de cadeia cada um. Se ambos traírem o 
comparsa, cada um leva 5 anos de cadeia. Cada prisioneiro faz a sua decisão sem saber que decisão o 
outro vai tomar, e nenhum tem certeza da decisão do outro. A questão que o dilema propõe é: o que vai 
acontecer? Como o prisioneiro vai reagir?" (Disponível em   
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro, acesso em 11 de março de 2013). O dilema do 
prisioneiro possui algumas similaridades com o cenário descrito por Rawls: indivíduos em posição de 
igualdade (dois prisioneiros), que buscam maximizar o próprio interesse a partir de escolhas racionais, e 
que desconhecem a exata situação que virão a ocupar (informações restritas). Contudo, algumas 
diferenciações podem ser feitas, principalmente as seguintes: o cenário do dilema do prisioneiro é 
particularmente extremado, o que induz os indivíduos a optarem por alternativas que os protejam das 
consequências mais nefastas de suas escolhas; os indivíduos se encontram em uma situação de nítido 
antagonismo, vez que a delação do comparsa é a principal opção de que dispõem para proteger seus 
interesses; a quantidade de agentes, as opções e os resultados das escolhas são bem mais restritas, fazendo 
com que os indivíduos possam antecipar as prováveis consequências de seus atos, o que os permite atuar 
de maneira mais estratégica. 
164 “ O que sustentarei é que as pessoas presentes na situação inicial escolheriam dois princípios bem 
diferentes: o primeiro requer igualdade na atribuição dos direitos e dos deveres fundamentais, ao passo 
que o segundo afirma que as desigualdades sociais e econômicas, por exemplo, as desigualdades de 
riqueza e autoridade, só serão justas se resultarem em vantagens recompensadoras para todos e, em 
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O princípio da igualdade se refere à distribuição dos bens primários no meio 

social, que consistem basicamente em direitos e deveres e benefícios e encargos a serem 

repartidos entre os indivíduos. Já o princípio da diferença estatui que as desigualdades 

que decorrem do acaso, as sociais e as naturais, em particular, só são legítimas na 

medida em que contribuam para o bem-estar da coletividade, com destaque para a 

condição dos menos afortunados. 

O princípio da igualdade repousa na ideia de que todos os indivíduos seriam 

dotados de faculdades racionais e morais equivalentes, capazes de desenvolver uma 

concepção própria de bem e compartilhar um senso de justiça comum, motivo pelo qual 

o acordo que formulariam seria essencialmente equitativo, pois não haveria como 

pressupor quaisquer diferenças entre si. Os princípios de justiça formulados neste 

cenário resultariam de um juízo ponderado, tendo em vista que as partes não se 

encontrariam compelidas por uma necessidade ou desejo em particular, permitindo-lhes 

analisar todos os fatores correlacionados de maneira imparcial, sem distorções ou 

desvios casuísticos. 

A primeira faceta do princípio da igualdade de Rawls consiste na igual 

dotação das liberdades fundamentais, dentre elas, a liberdade política, relacionadas ao 

sufrágio e ao exercício de cargos públicos eletivos, a liberdade de expressão e de 

consciência, a liberdade de associação, a liberdade de locomoção e proteção à 

integridade física e psicológica, a liberdade de contratar e proteção à propriedade, dentre 

outras.  

A segunda faceta do referido princípio está relacionada à igualdade de 

oportunidades, relacionada à repartição das condições materiais indispensáveis para que 

cada indivíduo possa perseguir sua própria concepção de bem a partir de uma posição 

inicial equivalente. Não se admite privilegiar determinados indivíduos ou determinadas 

concepções de bem em detrimento dos demais, de maneira que os recursos socias 

devam ser repartidos de modo a permitir a impessoalidade (no caso dos indivíduos) e a 

plena autonomia (no caso das concepções de bem).      

O princípio da diferença, que estabelece uma restrição quanto às 

diferenciações socialmente legítimas, que seriam aquelas capazes de promover o bem-

estar da coletividade como um todo e dos indivíduos menos privilegiados, em 

particular, representa um dos grandes méritos da teoria da justiça de Rawls, justamente 

                                                                                                                                               
especial, para os membros menos favorecidos da sociedade.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, pp. 17-18). 
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onde reside boa parte de sua originalidade e inovação. Tendo em vista a importância 

deste princípio para a fundamentação das ideias a serem posteriormente desenvolvidas, 

será dedicado o tópico seguinte especificamente para analisá-lo e extrair suas principais 

diretrizes. 

 

2.4.4 Princípio da diferença: interpretações possíveis 

 

O princípio da igualdade, já analisado, é relativamente de fácil 

fundamentação, partindo do pressuposto de que os indivíduos são dotados de uma 

igualdade sob o aspecto moral, vez que detentores de faculdades psicológicas e 

racionais que lhes possibilitam a atribuição de propósito e sentido às próprias vidas e de 

compreender e sujeitar-se aos ditames da moralidade.165 Tal concepção goza de largo 

consenso no pensamento moral moderno, o que de certa forma atenua a necessidade de 

um desenvolvimento profundo desta noção.166 

O princípio da diferença, pelo contrário, suscita uma série de 

questionamentos referentes à sua escolha para figurar como o segundo princípio da 

justiça, em especial no que tange ao seu fundamento racional. Afinal, por quais motivos 

os privilegiados estariam obrigados a colaborar mais que os outros para o bem-estar 

coletivo? Tendo em vista que os deveres em geral se originam do consentimento do 

obrigado, no caso de uma relação contratual, ou ao menos de um ato a ele imputável, 

como o dever de pagar o imposto correspondente à venda de uma mercadoria, por 

exemplo, pergunta-se: a sorte ou o acaso poderia originar uma obrigação ou ser o 

fundamento de um dever moral, se o indivíduo em nada contribuiu para tanto? Poderia 

existir uma espécie de “tributo sobre a sorte” ou, para utilizar a expressão de Rawls, os 

                                                 
165  O próprio Rawls reconhece que o princípio da igualdade é de fácil formulação, e não requer grande 
esforço racional para que seja concebido e formulado: “ Analisemos, então, o ponto de vista de uma 
pessoa qualquer na posição originária. Ela não tem meios de obter vantagens especiais para si mesma. Por 
outro lado, também não há razões para que ela concorde com desvantagens especiais. Como não é 
razoável que ela espere mais do que uma parte igual na divisão dos bens primários sociais, e como 
também não é racional que ele concorde com menos do que isso, o sensato é reconhecer, como primeiro 
passo, um princípio de justiça que exija uma distribuição igual. Na verdade, esse princípio é tão óbvio em 
vista da simetria das partes, que ocorreria imediatamente a qualquer pessoa.” (RAWLS, John. Uma 
Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 183). 
166 Muito embora o consenso, sob uma perspectiva eminentemente epistemológica, não configure 
propriamente uma condição de veracidade de uma proposição ou de uma circunstância de fato, nem 
sequer represente um indício daquela, discorrer sobre fatos sobre os quais existe um consenso 
relativamente consolidado carece de grande utilidade prática, daí porque se dispensa uma dilação mais 
aprofundada sobre os fundamentos do princípio da igualdade formulado por Rawls. 
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denominados “benefícios compensatórios” suportados pelos privilegiados?167 Caso se 

entenda pela resposta afirmativa, como de fato é o posicionamento adotado no presente 

trabalho, tal postura requer um certo esforço argumentativo para que possa ser 

sustentável do ponto de vista racional.  

É fato inconteste que os indivíduos são diferentes entre si, e muitas destas 

diferenças não foram engendradas pela sociedade, mas são anteriores a ela, como é o 

caso das desigualdades naturais: altura, compleição física, cor da pele, idade, dentre 

outros caracteres. Tais diferenças são de tal ordem que jamais poderão ser 

completamente suprimidas, ou, caso pudessem, os resultados, e os métodos utilizados, 

seriam de todo indesejáveis.168  

Contudo, a constatação da impossibilidade de eliminar por completo as 

desigualdades decorrentes do acaso não implica na aceitação das consequências sociais 

que decorrem dessas desigualdades naturais. A partir do momento em que as aptidões e 

habilidades dos indivíduos são inseridas em um contexto social, suas decorrências e 

desdobramentos serão de ordens e profundidades diversas de quando tomadas 

isoladamente. Reconhecer as diferenças originais entre os indivíduos não se confunde 

com aceitar todas as repercussões destas diferenças no meio social, principalmente 

aquelas reputadas injustas sob o viés moral.  

                                                 
167 “ Os que foram favorecidos pela natureza, quem quer que sejam, só podem beneficiar-se de sua boa 
sorte em condições que melhorem a situação dos menos afortunados. Os naturalmente favorecidos não 
devem beneficiar-se apenas por serem mais talentosos, mas somente para cobrir os custos de educação e 
treinamento dos menos favorecidos e para que usem seus talentos de maneira que também ajudem os 
menos favorecidos. Ninguém merece sua maior capacidade natural nem um ponto de partida mais 
favorável na sociedade. Porém é claro que isso não é motivo para ignorar, muito menos eliminar, essas 
diferenças. Pelo contrário, pode-se organizar a estrutura básica de forma que essas contingências 
funcionem para o bem dos menos afortunados. Assim, somos levados ao princípio de diferença se 
desejarmos configurar o sistema social de modo que ninguém ganhe ou perca devido a seu lugar arbitrário 
na distribuição dos dotes naturais ou de sua posição inicial na sociedade sem dar ou receber benefícios 
compensatórios em troca.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008, pp. 121-122). 
168 Talvez a única maneira de conduzir todos os indivíduos à absoluta igualdade seria esta: tirando-lhes a 
vida. Se as antigas declarações de direitos afirmaram que todos os homens nascem iguais, esqueceram-se 
de completar que todos os homens morrem iguais também. O que a vida tem de singularidades a morte 
tem de semelhanças. Seria a morte a mais igualitária das democracias, ou a mais terrível das ditaduras? 
Uma interessante reflexão sobre a inevitabilidade da morte e a sujeição de todos perante ela pode ser 
encontrada no célebre diálogo entre o coveiro e Hamlet, no Ato V, Cena I, da peça Hamlet, de 
Shakespeare: “ – Mais um! Talvez o crânio de um advogado! Onde foram parar os seus sofismas, suas 
cavilações, seus mandatos e chicanas? Por que permite agora que um patife estúpido lhe arrebente a 
caveira com essa pá imunda e não o denuncia por lesões corporais? Hum! No seu tempo esse sujeito 
talvez tenha sido um grande comprador de terras, com suas escrituras, fianças, termos, hipotecas, 
retomadas de posse. Será isso a retomada final de nossas posses? O termo de nossos termos, será termos a 
caveira nesses termos?” (SHAKESPEARE, William. Hamlet. Tradução de Millôr Fernandes. Porto 
Alegre: L&PM, 2010, p. 121).  
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Caso a sociedade permita que as diferenças oriundas do acaso permaneçam 

e se perpetuem no meio social, tal atitude necessariamente representa uma escolha, 

ainda que tácita, no sentido de que a superioridade natural ou social implica ou deve 

implicar em uma superioridade moral. Tal postura de fato se observou nos regimes 

políticos nos quais se reputava que o poder teria origem divina e que os governantes 

seriam representantes dos deuses, daí a superioridade destes em relação aos seus 

súditos. Através deste procedimento, a sociedade ratificaria as desigualdades naturais, 

convertendo-as em desigualdades sociais. 

No entanto, na época atual, referida concepção foi praticamente abolida do 

imaginário coletivo, e a noção hegemônica é de que os homens são moralmente iguais, 

motivo pelo qual as diferenciações entre si devem decorrer de critérios consetâneos com 

esta igualdade moral. Tendo em vista que as diferenças decorrentes do acaso social e da 

natureza certamente não possuem qualquer fundamento moral, suas consequências não 

deveriam reverter exclusivamente em proveito do beneficiário, sob pena de se 

configurar um triunfo da sorte sobre a moralidade.  

A igualdade moral do homem deve sobrepujar as diferenças decorrentes do 

acaso.169 Afinal, qual a legitimidade de uma ordem fundada na sorte, na pura 

aleatoriedade? Imprescindível, portanto, perceber a nítida distinção entre os fatos e as 

escolhas feitas a partir dos fatos.170 A natureza, em si mesma, não é justa nem injusta, 

simplesmente é, e isso lhe basta. Justo ou injusto é o tratamento que a sociedade destina 

a tais questões.171 

                                                 
169 “Em vez de destruir a igualdade natural, o pacto fundamental substitui, ao contrário, por uma 
igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, e, 
podendo ser desiguais em força ou em talento, todos se tornam iguais por convenção e de direito.” 
(ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social: princípios do direito político. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999, p. 30). 
170 Essa capacidade do homem de se posicionar perante a realidade e transformá-la foi muito bem 
retratada em linguagem lírica por Carlos Drummond de Andrade, no poema A Flor e Náusea, na 
passagem: “ Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 
O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase”, 
e no poema Nosso Tempo, no trecho: “ Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão 
fortes as coisas! Mas eu não sou as coisas e me revolto.” (ANDRADE, Carlos Drummond de. Nova 
Reunião: 23 livros de poesia. Volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: BestBolso, 2010, p. 143 e p. 152).    
171 “ A distribuição natural não é justa nem injusta; nem é injusto que se nasça em determinada posição 
social. Isso são meros fatos naturais. Justo ou injusto é o modo como as instituições lidam com esses 
fatos. As sociedades aristocráticas e de castas são injustas porque fazem dessas contingências a base 
adscritícia para o confinamento em classes sociais mais ou menos fechadas e privilegiadas. A estrutura 
básica dessas sociedades incorpora a arbitrariedade encontrada na natureza. Mas não há necessidade de 
resignar-se a essas contingências. O sistema social não é uma ordem imutável inacessível ao controle 
humano, porém um padrão de atividades humanas.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 122). 
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O princípio da diferença de Rawls é por este formulado nos seguintes 

termos: “as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que 

tanto (a) se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos 

como (b) estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos.”172 Dessa forma, o 

referido princípio possui nítidas implicações (re)distributivas, na medida em que impõe 

uma efetiva cooperação entre os indivíduos socialmente privilegiados e aqueles que se 

encontram em situações mais desvantajosas, a partir de um viés racional das concepções 

de solidariedade e fraternidade.   

No que se refere às interpretações do que consistiria este “benefício de 

todos”, Rawls se contrapõe às concepções utilitaristas, que o concebem como o maior 

ganho líquido ou agregado para a coletividade. Sob a perspectiva utilitarista, seria 

possível (e até desejável) restringir a utilidade e os direitos de alguns indivíduos se desta 

limitação resultasse uma maior utilidade para a coletividade como um todo. Tal 

concepção, contudo, viola a concepção de justiça como equidade, tendo em vista que os 

indivíduos situados na posição original, que se presume sejam mutuamente 

desinteressados, dificilmente concordariam com uma possível restrição aos seus 

interesses motivada por um incremento de utilidade geral. Seria como “assinar um 

cheque em branco”, em que se permitiria que fatores externos e imprevisíveis pudessem 

justificar uma restrição à parcela inicialmente destinada a cada indivíduo na repartição 

dos bens primários. Nesse caso, inexistiriam os direitos e garantias fundamentais, e o 

particular estaria completamente à mercê das necessidades coletivas, como de fato se 

observou no passado. 

Um dos grandes problemas do utilitarismo, além do fato de ser um 

concepção reducionista, que avalia tudo exclusivamente sob a ótica da utilidade, é que 

ele enseja uma espécie de “inversão de papéis”: ao invés de analisar  a utilidade em 

função do indivíduo e a serviço deste, coloca o indivíduo em função da utilidade. Os 

indivíduos, portanto, não passariam de meros instrumentos a serviço de um bem maior, 

abstrato e muitas vezes indecifrável: a felicidade ou utilidade geral. Tal concepção 

necessariamente implica na desconsideração do valor intrínseco que os indivíduos 

possuiriam enquanto tais, o que o consenso moderno costuma denominar dignidade 

humana, que coloca o indivíduo como um fim em si mesmo.     

                                                 
172 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 73. 
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Um passo além do utilitarismo clássico encontra-se o princípio da 

otimalidade de pareto, o qual Rawls denominava princípio da eficiência, segundo o qual 

uma determinada situação alocativa pode ser considerada eficiente sempre que não for 

mais possível melhorar a utilidade de qualquer um dos agentes sem que isto acarrete 

uma piora, qualquer que seja, na situação de outro(s) agente(s). Importante ressaltar que, 

para uma dada quantidade de recursos, coexistem n níveis de otimalidade ou eficiência, 

mas em todos eles, tal condição se observa: para que alguém experimente um ganho 

adicional, alguém deverá suportar alguma perda. A concepção de Pareto, portanto, 

permite o aumento da utilidade geral desde que preservada a situação de cada um dos 

indivíduos, motivo pelo qual é preferível ao utilitarismo clássico, voltado 

exclusivamente para a utilidade geral.    

A concepção de justiça como equidade elaborada por Rawls resulta de uma 

combinação ponderada entre a igualdade e eficiência paretiana: permite-se buscar uma 

situação mais vantajosa desde que desta resulte benefícios para os demais. Nesse 

cenário, a igualdade possui maior peso absoluto que a eficiência, de maneira que, em 

que havendo um conflito entre ambas, a igualdade deverá prevalecer sobre a eficiência 

na maioria dos casos. 

Dentre os argumentos favoráveis ao princípio da diferença de Rawls e à sua 

utilização no presente trabalho, pode-se elencar basicamente quatro. 

O primeiro argumento é o de que o acaso não possui qualquer conotação 

moral, daí não poderia servir como um critério adequado para a repartição de bens 

sociais primários. 

 O segundo argumento põe em evidência o fato de que as diferenças quanto 

à posição social e quanto às habilidades e talentos naturais, que resultam do puro acaso 

e carecem de fundamento moral, são potencializadas pela cooperação social, no sentido 

de que seu efeito se multiplicaria quando inseridas em uma estrutura social 

determinada.173 Enquanto indivíduos com talentos naturais acima da média, como 

inteligência e perspicácia, teriam chances um pouco maiores de sobreviver e se 

reproduzir em um ambiente natural quando comparados com os demais, tal diferença de 
                                                 
173 Concepção bastante semelhante, de que a estrutura social é uma condição sine qua non para o bem-
estar de todos e fruição das vantagens e aptidões decorrentes do acaso, é defendida por Rawls na seguinte 
passagem: “ Assim, os mais favorecidos, quando analisam o problema partindo de uma perspectiva geral, 
reconhecem que o bem-estar de cada um depende de um esquema de cooperação social sem o qual 
ninguém teria uma vida satisfatória; reconhecem também que só podem esperar a cooperação voluntária 
de todos se as condições do esquema forem razoáveis. Portanto, consideram-se já compensados, por 
assim dizer, pelas vantagens às quais ninguém (inclusive eles mesmos) tinha direito prévio.” (RAWLS, 
John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 123). 
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aptidões sofreria um incremento de n vezes quando inserida no meio social. Dessa 

forma, o indivíduo se veria beneficiado por algo para o qual não contribuiu diretamente. 

O terceiro fundamento possui um viés mais humanístico, recaindo sobre as 

noções de fraternidade, solidariedade ou benevolência, apelando para o sentimento de 

altruísmo por parte do indivíduo privilegiado, que deveria ajudar seus companheiros 

menos afortunados. Contudo, a alteridade relacionada a esta concepção pode descambar 

para um emotivismo ou para o campo dos mandamentos religiosos, daí seu escasso teor 

racional. Certamente o indivíduo que assim procedesse espontaneamente seria digno de 

respeito e deferência no meio social, mas esta benevolência particular dificilmente 

poderia fundar um princípio de ação para todos os demais em condições assemelhadas.  

O quarto argumento é o de que a maior “contribuição” dos indivíduos 

privilegiados serve, em última instância, para a conservação da própria estrutura social 

básica, que permite aos cidadãos comuns usufruir de uma igualdade de oportunidades e 

expectativas, e aos mais talentosos a obtenção de vantagens proporcionais às suas 

aptidões acima da média.  Caso não houvesse esta “contribuição” proporcionalmente 

maior dos indivíduos privilegiados, a estrutura básica da sociedade tenderia a se 

fragmentar com o tempo, de maneira que a igualdade de oportunidades e mesmo as 

liberdades e os direitos fundamentais não teriam condições de subsistir a longo prazo, 

gerando um ambiente de incerteza e instabilidade institucional.  

O princípio da diferença, sob este aspecto, serviria à manutenção do próprio 

princípio da igualdade em uma perpectiva de longo prazo, beneficiando os próprios 

privilegiados pelo acaso aos lhes permitir a fruição moderada das vantagens que lhes 

foram legadas. 

 

2.4.5 Aplicação da teoria da justiça de Rawls aos incentivos fiscais  

 

A partir das ideias desenvolvidas acerca do princípio da diferença de Rawls, 

este pode ser utlilizado de maneira a legitimar a concessão de incentivos fiscais, vez que 

o rearranjo proporcionado pelos referidos instrumentos poderia ensejar, em 

determinados casos, uma distribuição mais igualitária da riqueza no meio social que 

aquela decorrente da aplicação do critério da capacidade contributiva tomado 

isoladamente.174    

                                                 
174 “Um perfil de distribuição relativamente desigual de renda e riqueza pode se justificar, por razões 
morais, caso se possa demonstrar que tal perfil propicia quinhões distributivos (de renda e riqueza) 
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A partir da concepção de justiça como equidade, pode-se estabelecer a 

seguinte ordem de gradação na sequência evolutiva das ideias sobre a justiça social: 

1- Utilitarismo: utilidade a qualquer custo, ainda que contra o indivíduo 

(eficiência predomina sobre a igualdade); 

2- Utilitarismo moderado (Pareto): maximizar a utilidade, desde que não 

prejudique os indivíduos tomados isoladamente (utilidade em 

consonância com a igualdade); 

3- Justiça como equidade: a função da utilidade é promover a igualdade 

(utilidade em função da igualdade) 

Tendo em vista a ordem de preferência acima estabelecida, a partir da qual 

se conclui que a igualdade é mais importante que a eficiência, pode-se extrair as 

seguintes ilações:  

1) o incremento de eficiência com a promoção da igualdade sempre será 

democraticamente legítimo, nos casos em que: a) o ganho de alguns se dê 

em benefício de todos, independentemente do ganho de cada um; b) o 

ganho particular não beneficie todos, mas traga vantagens 

proporcionalmente maiores para as parcelas menos favorecidas da 

população. Esta representaria a situação ideal, que sempre deverá ser 

buscada, na medida do que for juridica e faticamente possível;  

2) o aumento de eficiência só é legítimo se não prejudicar a igualdade 

(noção paretiana), ou seja, se não violar o equilíbrio social. Dessa forma, 

uma estratégia que objetive proporcionar um ganho de eficiência em 

detrimento da igualdade é um procedimento democraticamente ilegítimo, 

vez que rompe o equilíbrio entre os segmentos sociais sem uma 

justificativa suficiente para tanto, nos casos em que a) traga benefícios 

exclusivamente para a parcela mais privilegiada da população, como a 

isenção de tributos para o clero e a nobreza, por exemplo; b) traga 

benefícios proporcionalmente maiores para a parcela economicamente 

privilegiada, não resultando em ganhos para a sociedade como um todo. 

Portanto, rearranjos estruturais que tragam um incremento de utilidade 

apenas para as parcelas mais elevadas da população, mesmo que 

                                                                                                                                               
maiores, em termos absolutos, para todos e, sobretudo, para os que se encontram na posição social 
mínima da sociedade, do que seria o caso sob uma distribuição estritamente igualitária.” (RAWLS, John. 
Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. XXIV). 
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efetivamente não prejudiquem os interesses dos demais segmentos 

sociais, são iníquos, e portanto, democraticamente ilegítimos;  

3) a ampliação da igualdade por meio da manutenção do nível de eficiência 

ou mesmo com o decréscimo desta, pressupondo que tal procedimento 

não viole as liberdades e direitos legalmente assegurados, é 

democraticamente legítima, desde que o decréscimo de utilidade se 

verifique para uma parcela da população mais privilegiadas que a 

beneficiada. Portanto, modificações estruturais de feição redistributiva, 

que amplie as vantagens das classes mais baixas em detrimento dos 

interesses dos segmentos mais proeminentes, por meio de uma tributação 

progressiva sobre os rendimentos, por exemplo, é um procedimento 

democraticamente legítimo, ainda que implique na redução da eficiência 

do sistema econômico em geral, devido a uma pequena redução de 

investimentos, por exemplo. 

Procedendo a um escalonamento apriorístico de preferências, o resultado 

obtido seria o seguinte: 

1- Promoção da igualdade com incremento de eficiência (crescimento 

distributivo ou desenvolvimento): sempre legítimo, representa a situação 

ideal; 

2- Promoção da igualdade sem prejuízo da eficiência  (redistribuição sem 

perda alocativa): sempre legítimo; 

3-  Promoção da igualdade em detrimento da eficiência (redistribuição com 

perda alocativa): à primeira vista, seria democraticamente legítimo, mas 

demanda uma análise do caso concreto, para que sejam aferidos seus 

efeitos a longo prazo, os quais poderiam prejudicar a própria distribuição 

igualitária dos bens; 

4- Incremento de eficiência sem comprometer a igualdade (ganho 

socialmente restrito): à primeira vista, seria democraticamente legítimo, 

muito embora também demande uma análise caso a caso, para que outros 

elementos também sejam analisados. Alguns exemplos de casos em que 

este aumento de eficiência poderia ser considerado democraticamente 

legítimo seriam os seguintes: se o aumento de eficiência decorresse de 

um procedimento escolhido a partir de critérios imparciais ou de outra 

justificativa adequada; se todos possuírem iguais chances de perceber 
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este incremento de eficiência, ou em que a parcela menos favorecida 

possua chances maiores de perceber este incremento; se o incremento de 

eficiência decorrer de uma recompensa ao mérito pela prática  

de uma conduta valorada positivamente, dentre outros casos; 

5- Incremento de eficiência em detrimento da igualdade: (privilégio 

socialmente oneroso): democraticamente ilegítimo, salvo em casos 

extremos e excepcionalíssimos, como em um cenário de intensa crise 

econômica, em que a premência da recuperação econômica 

circunstancialmente prevaleceria sobre a necessidade de redistribuição 

dos bens sociais primários; 

6- Perda de eficiência com decréscimo de igualdade: inconcebível em 

qualquer cenário.   

Tal esquema deverá ser utilizado como diretriz de análise dos resultados 

obtidos por meio da concessão dos incentivos fiscais. Tomando por base a ideia de que 

os incentivos fiscais necessariamente alteram a estrutura uniforme da tributação, que se 

orienta pelo critério da capacidade contributiva, a utilização dos incentivos fiscais 

voltados apenas para a promoção da eficiência econômica, por meio do aumento da 

produtividade de um setor específico, por exemplo, por si só não é capaz de legitimá-los 

sob uma perspectiva democrática, ancorada na noção de igualdade.  

O incentivo fiscal poderá ser considerado democraticamente legítimo, via de 

regra, nos três primeiros casos elencados acima:  

a) quando promova concomitantemente a igualdade e a eficiência 

econômica, estimulando um desenvolvimento econômico equilibrado, 

que se propague e beneficie todas as camadas sociais, ou a maior parte 

delas;  

b) quando promova a igualdade sem prejuízo da eficiência econômica, ou 

seja, proceda a uma redistribuição dos bens sociais com a manutenção do 

equilíbrio econômico global;  

c) quando promova a igualdade mesmo que a custo de uma pequena perda 

de eficiência econômica, que não venha a desestabilizar o equilíbrio 

econômico.  

 

Nos dois primeiros casos, o incentivo fiscal sempre seria adequado e bem 

vindo, vez que promoveria a justiça social sem comprometer a dinâmica econômica. No 
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terceiro caso, em que o ganho de justiça social acarreta uma perda de eficiência 

econômica, o cotejo ou equilíbrio entre estes fatores deve ser analisado a partir da ótica 

da proporcionalidade em sentido estrito, segundo a qual os “ganhos” devem prevalecer 

sobre as “perdas”, demandando uma análise pormenorizada dos principais fatores 

envolvidos, principalmente quanto às possíveis consequências a longo prazo. 

Quanto ao quarto caso, em que o incentivo fiscal promove o incremento de 

eficiência sem comprometer o equilíbrio social, este será democrático desde que os 

critérios para a sua concessão também o sejam, quando promovam um ganho de 

utilidade mais acentuado para as classes sociais menos favorecidas ou para as pequenas 

empresas, como é o caso da sistemática do SIMPLES Nacional, instituída pela Lei 

Complementar 123/2006. 

 No quinto caso, em que o incentivo fiscal promove a eficiência em 

detrimento da igualdade, não se trataria tecnicamente de um incentivo fiscal, mas de um 

privilégio, que deve ser evitado e combatido, salvo em condições excepcionalíssimas, 

como no caso de uma grave crise econômica ou de uma forte onda inflacionária, por 

exemplo, situações nas quais a necessidade de recuperação econômica 

circunstancialmente iria se sobrepor à promoção da justiça social. Nesses casos, é 

imprescindível demonstrar a urgência e a relevância  da medida, de maneira que, caso 

não fossem adotadas de imediato, as consequências seriam severas. No sexto e último 

caso, sequer se poderia falar em “incentivo”, pelo fato de inexistir qualquer incremento 

de utilidade em um setor produtivo determinado. 
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3 A JUSTIÇA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 
 

Um critério razoavelmente adequado para aferir o nível de evolução de uma 

determinada instituição política é o que se refere ao grau de controle a que se submetem 

as decisões dos governantes.  

A partir deste critério, pode-se constatar que o aprimoramento do aparato 

estatal sob o ponto de vista ético se deu na razão direta da redução do arbítrio dos 

detentores do poder político e na consequente proteção das liberdades e direitos 

individuais, com destaque para a premente necessidade de um tratamento igualitário em 

matéria tributária.  

Se antes o governante tudo podia e de sua boca brotava a mais pura lei, o 

gradual aprimoramento do pensamento político-filosófico repercutiu na elaboração de 

determinados mecanismos destinados a conter esta vontade até então incontrastável, 

dentre os quais, um sistema ordenado de normas jurídicas, elaboradas por representantes 

dos administrados e que garanta um tratamento isonômico aos indivíduos, e a fórmula 

democrática na formação da vontade do Estado, em que todos os cidadãos contribuem 

em igual medida.  

Sob esta óptica, percebe-se que tanto o Direito quanto a Democracia 

possuem algumas finalidades em comum, na medida em que ambos objetivam conter as 

atitudes despóticas dos mandatários do poder político, combatendo as discriminações e 

os tratamentos iníquos e arbitrários.   

Tomando por base as noções de igualdade e justiça discutidas no capítulo 

anterior, que permeiam tanto o Direito quanto a Democracia, passa-se a analisar a 

evolução histórica da tributação, ressaltando-se as modificações experimentadas com a 

consolidação do Estado de Direito, a elevação da capacidade contributiva à condição de 

principal fundamento da tributação e sua consagração como genuína expressão da 

igualdade em matéria tributária, bem como as relações entre a justiça fiscal e a 

capacidade contributiva. 

Os principais questionamentos a serem analisados neste capítulo são os 

seguintes: em que consiste uma tributação e um sistema tributário justos? A justiça 

fiscal envolve apenas a instituição e cobrança de tributos, ou abrange também a 

exoneração dos mesmos? Os incentivos fiscais violam o mandamento da justiça fiscal, 

ou podem promovê-lo, quando devidamente instituídos?  A capacidade contributiva é o 
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único critério para a realização da justiça fiscal, ou haveria outros critérios para a sua 

efetivação? Eis as indagações que serão analisadas a seguir. 

 

3.1 A tributação através dos tempos  

 

A tributação, do ponto de vista prático, como estratégia de que sempre se 

serviram os governantes para custear os vultosos gastos com a manutenção do aparato 

estatal, antecedeu em milhares de anos à sua elaboração sob os planos teórico e 

normativo. Tal realidade foi muito bem constatada por Aliomar Baleeiro, em sua 

célebre frase, “O tributo é vetusta e fiel sombra do poder político há mais de 20 séculos. 

Onde se ergue um governante, ela se projeta sobre o solo de sua dominação. Inúmeros 

testemunhos, desde a antiguidade até hoje, excluem qualquer dúvida.”175  

Observa-se que o poder de tributar, como decorrência direta do poder de 

império do governante, em uma de suas manifestações mais genuínas, sempre caminhou 

pari passu com o poder político, estando ambos umbilicalmente vinculados.176 Portanto, 

para compreender adequadamente como a tributação evoluiu ao longo do tempo e se 

aperfeiçoou sob os aspectos da ética e da justiça, é imprescindível analisar as 

transformações experimentadas pelo próprio Estado através dos séculos, e quais os 

fatores e ideologias propulsores destas mudanças.    

Desde os primórdios da civilização até os tempos atuais, a tributação, 

compreendida sob uma acepção ampla177, assumiu os mais diversos formatos, sendo 

bastante comuns na antiguidade as prestações in natura , que consistem no pagamento 

de tributos sob a forma de bens, e as prestações in labore, que eram obrigações impostas 

ao particular de realizar determinados serviços requeridos pelo governante, além de 
                                                 
175 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Revista e atualizada por 
Mizabel Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 01. 
176 “Era natural, pois, que a tributação, como fato político, estivesse visceralmente ligada à luta de classes 
por ser esta elemento subjacente do fenômeno da conquista e manutenção do poder. Ontologicamente 
considerada, a Política tem por objeto o estudo do poder como fenômeno social. Tributar – exigir dinheiro 
sob coação – é uma das manifestações do exercício do poder. A classe dirigente, em princípio, atira o 
sacrifício às classes subjugadas e procura obter o máximo de satisfação de suas conveniências com o 
produto das receitas.” (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 193).   
177 Há autores, a exemplo do alemão Rudolf Weber-Fas, que atribuem um significado estrito ao conceito 
de tributo, que configuraria uma determinada modalidade de exação instituída pelo Estado, com 
caracteres bem definidos, substancialmente diferentes das demais modalidades que historicamente o 
antecederam. Tal instituto só teria surgido a partir do Estado Moderno: “assim como o Estado Moderno 
(der moderne Staat) é um fenômeno da época moderna (Neuzeit), também a tributação de hoje não pode 
ter em comum com a dos tempos antigos senão o nome” (WEBER-FAS, Rudolf apud TORRES, Ricardo 
Lobo. A idéia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 
2).       
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outras modalidades que se encontram atualmente em desuso.178 Relatos da cobrança de 

tributos podem ser encontrados em passagens do Velho Testamento, onde há menção ao 

“dízimo” cobrado pelo Estado Hebraico, um rudimento do atual imposto de renda179. 

No Novo Testamento, é célebre a passagem em que os fariseus questionam Jesus sobre 

a justiça da cobrança de tributos imposta pelos imperadores romanos.180  

Na Grécia Antiga, em seu período clássico, observa-se a tributação 

convivendo com modalidades de contribuições voluntariamente prestadas pelos 

cidadãos181, em geral assumidas pelas famílias mais abastadas, que repartiam entre si os 

ônus referentes ao custeio das cerimônias cívicas e religiosas e com os gastos bélicos, 

como forma de manifestação de seu prestígio.182 Vale ressaltar ainda, especialmente no 

que se refere à cidade-estado de Atenas e sua política imperialista, que os tributos 

também eram utilizados como instrumentos de dominação dos demais povos. 

Na época do Império Romano, 183 a tributação esteve fortemente atrelada à 

sua política marcadamente expansionista, transferindo-se aos povos vencidos os 

pesados ônus necessários para a conservação da extensa estrutura administrativa 

                                                 
178 Pode-se inclusive mencionar alguns exemplos bastante curiosos e pitorescos de tributos, como é o caso 
dos “impostos sobre barbas”, introduzido na Inglaterra, em 1535, pelo rei Henrique VIII e na Rússia, em 
1705, pelo czar Pedro I; o “imposto sobre portas e janelas”, instituído [...]; os impostos sobre colunas 
(colunarium) e chaminés em Roma, dentre outros. Cf. MARTINS, Marcelo Guerra. Tributação, 
Propriedade e Igualdade Fiscal: sob  elementos de Direito & Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, 
p. 99. 
179 Cf. Gênesis, cap. 14, v. 18-20: “Melquisedec, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, levou o pão 
e vinho e abençoou Abraão, dizendo: ‘bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra; 
e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos a você’. E Abraão lhe deu a décima parte de 
tudo. (Bíblia Sagrada. 23ª impressão. São Paulo: Paulus, 1997, p. 27) 
180 Cf. Mateus, cap. 22, v. 15-21: “Então os fariseus se retiraram, e fizeram um plano para apanhar Jesus 
em alguma palavra. Mandaram os seus discípulos, junto com alguns partidários de Herodes, para dizerem 
a Jesus: ‘Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, e que ensinas de fato o caminho de Deus. Tu não dás 
preferência a ninguém, porque não levas em conta as aparências. Dize-nos, então, o que pensas: é lícito 
ou não é, pagar imposto a César?’ Jesus percebeu a maldade deles, e disse: ‘hipócritas! Por que vocês me 
tentam? Mostrem-me a moeda do imposto.’ Levaram então a ele a moeda. E Jesus perguntou: ‘de quem é 
a figura e inscrição nesta moeda?’ Eles responderam: ‘é de César.’ Então Jesus disse: ‘pois devolvam a 
César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.’ (Bíblia Sagrada. Op. cit., p. 1269) 
181 “O cidadão, dada sua elevada concepção de deveres para com a Cidade-Estado, rejeita qualquer 
ingerência sobre seu patrimônio ou seus bens, uma vez que instauraria uma relação de servidor, o que era 
inaceitável. Em verdade, a relação que nasce é de auxílio ao Estado, na perseguição do bem público (...)” 
(DE OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 67). 
182 Para informações mais aprofundadas sobre o fenômeno das finanças públicas na Grécia e Roma 
Antigas, cf. MARTINS, Marcelo Guerra. op. cit., pp. 94-99. 
183 Ambos os vocábulos tributo e fisco possuem raízes romanas. O tributus era uma espécie de 
contribuição compulsória para fazer face às despesas extraordinárias, geralmente decorrentes das guerras 
de conquista. O fiscus era o recipiente utilizado pelos cobradores de impostos para armazenar as quantias 
coletadas. Cf. DE OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 68 e BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 29.  
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romana,184 encargos estes que recaíam tanto sobre a própria pessoa dos subjugados, 

através da escravização dos mesmos, como sobre seu patrimônio, através de exações 

compulsórias destinadas à capital do império. Daí o patente caráter despótico da 

tributação romana, que se caracterizava não como uma contribuição autoconsentida, 

mas como verdadeiro confisco institucionalizado, o que reforça a pecha autoritária e a 

eterna ojeriza dos contribuintes para com os tributos em geral. 

Com a fragmentação do império romano, que marcou a transição para a 

Idade Média, período cuja principal característica consistiu na descentralização política, 

o poder pulverizou-se em uma multiplicidade de pequenos feudos autossuficientes. As 

exações instituídas pelos senhores feudais, donos das terras, base da economia 

medieval, recaíam basicamente sobre seus servos, que estavam obrigados a repassar 

uma parcela da produção ao senhor feudal, como retribuição pelo direito de utilizar as 

terras comuns, bem como a cultivar as terras senhoriais em determinados períodos do 

ano.185 As exações, portanto, eram predominantemente in natura e in labore, 

praticamente inexistindo as obrigações de natureza pecuniária. Além disso, os vassalos 

possuíam deveres militares para com o suserano, devendo prestar-lhe assistência em 

suas campanhas e expedições. 

Com o surgimento dos Estados Nacionais, fruto da aliança estabelecida 

entre os reis e a burguesia emergente, no contexto da passagem da Idade Média para a 

Idade Moderna, o poder volta a se concentrar nas mãos dos monarcas, juntamente com a 

prerrogativa de exigir tributos dos administrados.186 O poder centralizado dos Estados 

Nacionais Modernos contrapunha-se à realidade medieval, marcada pelos constantes 

                                                 
184 “Um povo dominador, como o eram os atenienses e os romanos, poderá se libertar de todos os 
impostos porque reina sobre nações subjugadas. Ele não paga, nesse caso, em proporção à sua liberdade, 
porque, sob esse ponto, ele não é um povo, mas sim um monarca.” (MONTESQUIEU. Do Espírito das 
Leis. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 228). 
185 “Logo a tributação passou a ser caracterizada como uma atividade primordialmente privada, 
decorrente da relação senhor-servo e dissociada de um poder superior organizado – ius imperium, como 
existiu no período romano. De fato, segundo Francisco Neto (2008, p. 49): ‘o tributo deixava de ser uma 
instituição de direito público para converter-se em símbolo de servidão.’ Ademais, com a pouquíssima 
circulação de bens e riquezas entre os feudos, tendo a economia adotado um viés fortemente natural, os 
tributos eram quase todos devidos in natura ou in labore, por exemplo, por meio da corveia que 
implicava no trabalho servil nas terras próprias do senhor durante dois ou três dias por semana 
(Huberman, s.d., p. 4 e s.)” (MARTINS, Marcelo Guerra. Tributação, Propriedade e Igualdade Fiscal: 
sob elementos de Direito & Economia. p. 100). 
186 Eros Grau destaca dentre as principais características do Estado Moderno o monopólio da tributação e 
do poder militar na figura do monarca: “O que caracteriza a sociedade moderna, permitindo o 
aparecimento do Estado moderno é por um lado a divisão do trabalho, por outro a monopolização da 
tributação e da violência física. Inicialmente o rei detinha esses dois monopólios; de monopólios pessoais, 
monopólios privados, portanto, se tratava.” (GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 
1988: interpretação e crítica. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 16). 
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dissensos entre o monarca, os senhores feudais e a Igreja Católica,187 havendo uma 

complexa e confusa interpenetração de ordenamentos, inexistindo um que prevalecesse 

sobre os demais. Cada feudo possuía seu próprio conjunto de normas, padrão monetário 

e obrigações compulsórias, o que representava um severo entrave para o comércio de 

longa distância e para a formação de uma economia de mercado.188  

Os Estados Nacionais Modernos, dotados do atributo da soberania,189 

promoveram a centralização do poder político e unificação, no plano interno, das 

exigências tributárias e dos padrões normativos. A partir de então, a tributação vai 

gradativamente assumindo contornos semelhantes ao modelo predominante na 

atualidade, passando a constituir-se em uma obrigação essencialmente pecuniária e 

instituída por meio de lei, com base na noção de autoconsentimento.190  

Não obstante as origens remotas da tributação, é precisamente no contexto 

do Estado Moderno que tal atividade irá assumir a vanguarda no custeio das despesas 

públicas. As organizações políticas anteriores, em sua generalidade, caracterizavam-se 

                                                 
187 Vale destacar a enorme influência da Igreja Católica nesse período, que além de monopolizar o poder 
espiritual, participando diretamente em todos os ritos de passagem ao longo da vida do indivíduo 
(batismo, eucaristia, casamento, etc.), detinha vasto poder temporal, possuindo extensas faixas de terra e  
reservas financeiras consideráveis, e ainda, prerrogativas tributárias próprias, a exemplo do dízimo 
eclesiástico, que incidia à alíquota de 10% sobre a totalidade dos bens produzidos. Cf. TORRES, Ricardo 
Lobo. A idéia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 
30-31. 
188 Polanyi põe em destaque o comércio de longa distância como principal fator para a formação e 
expansão do sistema de mercado, como se depreende da seguinte passagem: “Os mercados não são 
instituições que funcionam principalmente dentro de uma economia, mas fora dela. Eles são locais de 
encontro para um comércio de longa distância. Os mercados locais, propriamente ditos, são de pouca 
importância (...) o verdadeiro ponto de partida é o comércio de longa distância, um resultado da 
localização geográfica das mercadorias, e da ‘divisão do trabalho’ dada pela localização. O comércio de 
longa distância muitas vezes engendra mercados, uma instituição que envolve atos de permuta e, se o 
dinheiro é utilizado, de compra e venda.” (POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens da 
nossa época. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, pp. 78-79). 
189 “Ao termo da Idade Média e começo da primeira revolução iluminista que foi a Renascença, brilhante 
precursora da segunda revolução, a revolução da razão, ocorrida no século XVIII, o Estado Moderno já 
manifestava traços inconfundíveis de sua aparição cristalizada naquele conceito sumo e unificador – o de 
soberania, que ainda hoje é seu traço mais característico, sem embargo das relutâncias globalizadoras e 
neoliberais convergentes no sentido de expurgá-lo das teorias contemporâneas modernas.” 
(BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 33) 
190 A noção de que toda obrigação deve ser autoconsentida é uma das pedras angulares do paradigma 
liberal lockeano, o que fica bastante nítido quando este trata sobre a origem das sociedades políticas, na 
seguinte passagem: “ Sendo todos os homens, como já foi dito, naturalmente livres, iguais e 
independentes, ninguém pode ser privado dessa condição nem colocado sob o poder político de outrem 
sem o seu consentimento. A única maneira pela qual uma pessoa qualquer pode abdicar de sua liberdade 
natural e revestir-se dos elos da sociedade civil é concordando com outros homens em juntar-se e unir-se 
em uma comunidade, para viverem confortável, segura e pacificamente uns com outros, num gozo seguro 
de suas propriedades e com maior segurança contra aqueles que dela não fazem parte.”  (LOCKE, John. 
Dois tratados sobre o governo. Tradução Júlio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 468). 
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como Estados Dominiais ou Patrimoniais,191 também denominados productive states, 

em que o Estado figurava como o principal agente econômico e detentor de ampla 

parcela dos bens produtivos, e suas receitas decorriam, em grande parte, da exploração 

do próprio patrimônio. É o que se verifica, por exemplo, nos impérios teocráticos da 

antiguidade, como é o caso do Egito Antigo, em que o Faraó figurava como o maior 

proprietário das terras agricultáveis, e no período medieval, em que os senhores feudais 

monopolizavam o domínio sobre as terras e todos os seus acessórios (moinhos, estradas, 

etc.).  

Nos regimes políticos anteriores, os impostos possuíam caráter 

complementar e extraordinário, e, em geral, eram instituídos para fazer frente aos gastos 

e despesas excepcionais, como as guerras e demais operações militares.192 Em ocasiões 

desta natureza, o monarca convocava as Cortes, cujos membros, representantes dos 

interesses dos contribuintes, fixavam os limites dos valores a serem exigidos e 

ratificavam a criação das exações. De início, inexistia uma instituição permanente, 

composta de mandatários dos administrados, de modo que as Cortes eram temporárias, 

convocadas apenas quando o governante necessitava do aval dos contribuintes para a 

criação de tributos ou majoração dos já existentes, sendo dissolvidas após cumprirem 

suas atribuições. Somente em um momento posterior é que o Parlamento irá consolidar-

                                                 
191 “O Estado Patrimonial, que surge com a necessidade de uma organização estatal para fazer a guerra, 
agasalha diferentes realidades sociais – políticas, econômicas, religiosas, etc. Mas a sua dimensão 
principal – que lhe marca o próprio nome, consiste em se basear no patrimonialismo financeiro, ou seja, 
em viver fundamentalmente das rendas patrimoniais ou dominiais do príncipe, só secundariamente se 
apoiando na receita extrapatrimonial de tributos” (TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de liberdade no 
estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 13-14). Torres também põe em 
evidência outras características das finanças nos estados patrimoniais: a irracionalidade e incoerência do 
sistema tributário, composto basicamente de tributos diretos; a imunidade tributária do clero e da nobreza, 
de maneira que a carga tributária era suportada basicamente pela plebe e pela burguesia; a confusão entre 
as fazenda pública e as finanças pessoais do príncipe, com a consequente utilização do dinheiro público 
para finalidades eminentemente privadas; os vultosos gastos para a manutenção das cortes reais e suas 
regalias, como o dote das princesas e demais despesas perdulárias, além dos dispêndios consideráveis nas 
inúmeras guerras travadas entre os Estados Europeus.  
192 “Duas brevíssimas notas apenas sobre os impostos medievais (que explicam, aliás, a sua tradicional 
designação por contribuições): de um lado, os impostos medievais tinham carácter extraordinário – os 
monarcas apenas podiam socorrer-se deles quando circunstâncias excepcionais assim o reclamassem, 
sendo o suporte financeiro da Coroa assegurado, por via de regra, através dos rendimentos 
proporcionados pelos seus bens e direitos (in re aliena); de outro lado, a deliberação da cobrança dos 
impostos tinha de ser aprovada pelas Cortes (convocadas apenas para esse efeito), ou seja, pelos 
representantes dos contribuintes, já que os procuradores às Cortes estavam estritamente vinculados por 
um mandato de natureza imperativa” (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 134). 
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se como instituição permanente, passando a integrar a estrutura do Estado e a 

organização dos poderes de modo perene.193 

Ao longo da Idade Moderna, observa-se uma lenta transição do modelo do 

Estado Dominial para o Estado Financeiro, em que o fenômeno tributário vai assumir a 

vanguarda no custeio das despesas para a manutenção do Estado. De exceção, o tributo 

converte-se em regra.194  

O Estado fiscal hodierno caracteriza-se por seu viés financeiro, de maneira 

que o poder público encontra-se proibido de requisitar bens e serviços dos 

administrados com base exclusivamente em seu poder de império, como fizera 

outrora,195 e as obrigações tributárias deverão necessariamente se revestir de caráter 

pecuniário e ser instituídas e cobradas por meio de lei. 

O Estado Fiscal, que representa a faceta financeira do Estado de Direito,196 

particulariza-se pelo caráter público de seu financiamento, face à rígida separação entre 

                                                 
193 "Foi, aliás, o abandono da antiga regra de convocação das Cortes para a aprovação dos impostos, 
adoptado no contexto da centralização do poder dos monarcas empenhados na construção do Estado 
(moderno) e do crescente recurso às receitas fiscais, que conferiram aos impostos não só caracter 
permanente mas também uma importância decisiva em sede de financiamento do Estado, que veio 
legitimar as exigências revolucionárias, cujo triunfo, a partir de meados do séc. XVIII, haveria de 
concretizar as ideias do constitucionalismo ou, numa outra versão, do Estado de direito. Ideias que, como 
é sabido, visaram basicamente repor a antiga ideia de autotributação." (NABAIS, Direito fiscal, p. 135) 
194 “Dinheiro que, acrescente-se desde já, num Estado não patrimonial, como é a regra dos Estados 
actuais, em que os bens susceptíveis de produção de rendimentos na titularidade dos entes públicos são 
muito limitados, e por conseguinte muito reduzidas as chamadas receitas patrimoniais, há-de ser obtido, 
em larga medida, junto dos agentes económicos privados. Por isso, a chamada actividade de obtenção e 
gestão das receitas e realização das despesas públicas, reconduz-se basicamente à percepção, gestão e 
dispêndio de dinheiro ou meios pecuniários obtidos junto dos agentes econômicos privados.” (NABAIS, 
José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 3) 
195 “Se, em tempos remotos, foi usual, e, hoje, excepcionalmente, ainda se verifica a requisição pura e 
simples daquelas coisas e serviços dos súditos, ou a colaboração gratuita e honorífica destes nas funções 
governamentais, em verdade, na fase contemporânea, o Estado costuma pagar com dinheiro os bens e o 
trabalho necessários ao desempenho de sua missão (...) A regra, hoje, é o pagamento em moeda e, por 
isso, constitui atividade financeira  a que o Estado, as províncias e municípios exercem para obter 
dinheiro e aplicá-lo ao pagamento de indivíduos e coisas utilizadas na criação e manutenção dos vários 
serviços públicos.” (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, pp. 3-4)   
196 Nabais ressalta que o Estado Fiscal, assim como o próprio Estado de Direito, experimentou dois 
momentos em sua evolução: o momento liberal e o momento social: “não se deve identificar o estado 
fiscal com o estado liberal, uma vez que o estado fiscal conheceu duas modalidades ou dois tipos ao longo 
da sua evolução: o estado fiscal liberal, movido pela preocupação de neutralidade económica e social, e o 
estado fiscal social economicamente interventor e socialmente conformador. O primeiro, pretendendo ser 
um estado mínimo, assentava numa tributação limitada – a necessária para satisfazer as despesas 
estritamente decorrentes do funcionamento da máquina administrativa do estado, que devia ser tão 
pequena quanto possível. O segundo, movido por preocupações de funcionamento global da sociedade e 
da economia, tem por base uma tributação alargada – a exigida pela estrutura estadual correspondente.” 
(NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. 
Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 5, n. 20, out. 2007, p. 17, disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/28500>. Acesso em: 6 abr. 2013). 
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os rendimentos do chefe do executivo e as rendas públicas,197 e por ter como fonte 

principal de ingressos as denominadas receitas derivadas, obtidas a partir da 

transferência dos recursos privados para os cofres públicos.198  

A partir do instante em que o Estado minimiza sua interferência na 

condução da atividade econômica, que fica relegada quase que inteiramente à livre 

iniciativa e às diretrizes do mercado e suas leis da oferta e da procura, o tributo passa a 

caracterizar-se, na dicção de Lobo Torres, não mais como um instrumento de opressão, 

mas como o preço da liberdade.199 Isso permite a liberação dos fatores produtivos, antes 

monopolizados pelo Estado em parcela substancial, para a utilização privada, 

conferindo maior dinamicidade e eficiência em sua exploração. 

Dentre as principais conquistas dos contribuintes com  a consolidação do 

Estado de Direito, duas merecem especial destaque:  

a)  a consolidação de um sistema normativo, elaborado pelos representantes 

dos contribuintes, responsável por estabelecer diretrizes genéricas e 

abstratas direcionadas à totalidade dos cidadãos em matéria fiscal; 

b) a elevação da capacidade contributiva ao status de fundamento 

estruturante de todo o sistema tributário. 

 

3.2 Estado de Direito e o surgimento do Direito Tributário  

 

É no contexto do Estado Moderno que se pode perceber a formação dos 

primeiros institutos do Direito Financeiro, em geral, e do Direito Tributário, em 

particular, voltados, principalmente, para a garantia dos direitos do indivíduo frente ao 

poder de tributar titularizado pelo ente público. 

Da mesma forma que a tributação sempre figurou como uma das expressões 

mais evidentes do poder político, a resistência dos cidadãos frente aos excessos 

                                                 
197 Eros Grau destaca como uma das principais modificações na passagem da monarquia absoluta para o 
estado liberal burguês a “transformação dos monopólios privados em monopólios públicos, no sentido 
institucional” (GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 11. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 16). 
198 “O que caracteriza o surgimento do Estado Fiscal, como específica configuração do Estado de Direito, 
é o novo perfil da receita pública, que passou a se fundar nos empréstimos, autorizados e garantidos pelo 
Legislativo, e principalmente nos tributos – ingressos derivados do trabalho e do patrimônio do 
contribuinte – ao revés de se apoiar nos ingressos originários do patrimônio do príncipe.” (TORRES, 
Ricardo Lobo. A idéia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 
1991, p. 97). 
199 Sobre o assunto, vide (TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de liberdade no estado patrimonial e no 
estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991). 
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cometidos pelos governantes no exercício desta atividade historicamente figurou como 

uma das principais causas para a deflagração das revoluções e insurreições populares. 200  

A título ilustrativo, a Guerra Civil Inglesa, travada na metade do Século 

XVII entre os membros do Parlamento e os partidários do Rei Carlos I, que culminou 

com a condenação deste à morte e à instauração da monarquia constitucional na 

Inglaterra, teve como um de seus fatores determinantes o aumento dos impostos sem o 

prévio consentimento dos parlamentares.  

No Brasil Colonial, a Inconfidência Mineira de 1789 foi uma tentativa de 

rebelião contra a derrama decretada pelo governo português, que consistia no confisco 

de bens dos habitantes da região das minas para completar a cota anual de 100 arrobas 

(aproximadamente 1.500 kg) de ouro estabelecida pela Coroa Portuguesa.  

Um dos primeiros registros documentais de reação dos governados frente ao 

poder de tributar está inserido na Magna Charta Libertatum inglesa de 1215, assinada 

pelo Rei João-sem-terra por imposição dos barões ingleses, em que o monarca assumira 

o compromisso de que a instituição e majoração dos impostos dependeriam da prévia 

aquiescência por parte dos cidadãos a ele sujeitos, por meio de seus representantes 

devidamente constituídos.  

Posteriormente, a Petition of Right, de 7 de junho de 1628, dirigida ao Rei 

Carlos I, continha restrições à taxação não autorizada pelo Parlamento Inglês, à prisão 

sem fundamento legal e à instituição da lei marcial em tempos de paz. 

Na América do Norte, a Declaração de Direitos da Virgínia, de 12 de junho 

de 1776, influenciou diretamente no teor da Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América de 4 de julho de 1776, e a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 26 de agosto de 1789, maior expressão da ideologia liberal-burguesa 
                                                 
200 Casalta Nabais põe em destaque o papel crucial desempenhado pelos tributos nas comoções históricas 
de grandes proporções, conforme se depreende da seguinte passagem: “(...) os impostos estiveram 
presentes nos acontecimentos históricos, bons e maus, mais importantes e mais marcantes da nossa 
civilização, quer como causa decisiva, quer como instrumento intencionalmente utilizado para atingir os 
objectivos mais hediondos. Assim e quanto ao primeiro aspecto, o autor imputa, de um lado, a más 
soluções fiscais acontecimentos como o colapso de Rodes (a Suíça do Helenismo), a queda da República 
e do Império romanos (às mãos, respectivamente, das societatis publicanorum e do despotismo fiscal 
imperial), o afundamento do colossal império espanhol (em que o sol jamais se punha), o declínio da 
Holanda (e a ascensão da Inglaterra), as guerras civis inglesas e americana, a derrota de Napoleão, a 
queda de Margaret Thatcher, Etc.”200 (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 
2003, pp. 8-9). Tal fenômeno também foi ressaltado por Régis Fernandes de Oliveira: “Em verdade, não 
só as guerras de libertação decorrem dos pesados ônus que recaiam sobre os povos dominados, o que bem 
se vê pela independência dos Estados Unidos, do México e do Brasil [particularmente, não concordo com 
a afirmação no que se refere ao Brasil, tendo em vista que a “independência” foi meramente formal, sem 
grandes mudanças na estrutura política interna]. Sempre e sempre as resistências destinam-se à liberação 
dos encargos de pagamento que devem os povos submetidos aos outros.” (DE OLIVEIRA, Regis 
Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 73). 
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vitoriosa na Revolução Francesa. Em ambas as declarações, a propriedade 

expressamente figura dentre os direitos naturais e inalienáveis do indivíduo, 

consignando-se a exigência do livre consentimento dos cidadãos, por meio de seus 

representantes regularmente eleitos, para a instituição e cobrança dos tributos, sob pena 

de configurar-se o confisco. 

Em linhas gerais, o estabelecimento de diretrizes normativas para regular a 

atividade tributante do Estado se deu no contexto maior da racionalização do Estado, 

que culminou na consolidação do Estado de Direito. Tal paradigma foi capitaneado, no 

plano teórico, pelos filósofos jusnaturalistas modernos, com destaque para a figura de 

Hugo Grotius e Pufendorf, e, posteriormente, pelos pensadores liberais, dentre os quais 

John Locke, Montesquieu201 e Rousseau. Ambas as correntes de pensamento, embora 

partindo de premissas diversas, tinham em comum o fato de apontar o indivíduo como o 

principal fundamento do Direito e do Estado.202 

A ideia de que existiriam direitos de cunho natural, radicados na própria 

natureza humana203 e preexistentes à comunidade política organizada, vai 

paulatinamente suplantando a anterior concepção de que o poder teria origem divina, a 

denominada doutrina do direito divino dos reis, que forneceu o fundamento ideológico 

                                                 
201 Montesquieu, em sua célebre obra “Do Espírito das Leis”, dedicou um trecho especificamente para 
analisar as implicações da arrecadação dos tributos sobre a liberdade dos cidadãos, em seu Livro Décimo 
Terceiro, intitulado “ Das relações que a arrecadação dos tributos e a soma das rendas têm com a 
liberdade”, tratando, inclusive, sobre a possibilidade de isenção dos tributos, no capítulo XVIII. A 
concepção tributária de Montesquieu é tipicamente liberal, centrada no indivíduo e em seu patrimônio, de 
maneira que o cidadão só se desfaz de uma parcela de seus bens visando assegurar o usufruto do 
remanescente, como se percebe na seguinte passagem: “As rendas do Estado são uma porção que cada 
indivíduo dá de seu bem para fazer jus à segurança da outra porção, ou para que dela possa desfrutar 
agradavelmente. Para bem fixar essas rendas, cumpre considerar tanto as necessidades do Estado quanto 
as necessidades dos cidadãos. Não se deve tirar do povo, privando-o de suas necessidades reais, para 
favorecer às necessidades imaginárias do Estado.” (MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: 
Martin Claret, 2007, p. 221)    
202 “Perante a filosofia individualista do jusnaturalismo, direito e Estado achavam no indivíduo a sua 
legitimação, repousando em verdades eternas, postulados imutáveis no tempo e no espaço, com suposta 
validade absoluta” (BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 124). 
203 Vale destacar que o pensamento jusnaturalista moderno pode ser dividido em duas fases: a fase 
escolástica, em que o fundamento do direito natural seria essencialmente divino, cujos expoentes são 
Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, e a fase laica, em que a natureza humana passa a ser tomada 
como o fundamento do direito (“O direito natural, enquanto girava ao redor do indivíduo, produziu 
consequências diversas na ordem política e jurídica, conforme considerasse a lex aeterna  ou a ratio fonte 
da organização social da vida humana. Há, pois, no desdobramento da idéia jusnaturalista, duas fases 
distintas: uma que corresponde à preponderância do espírito escolástico, outra que entende com a 
secularização do sistema estatal.” BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 124). Contudo, em ambos os momentos pode-se perceber que o direito natural é tomado como 
algo dado, e, portanto, eterno, imutável e de validade universal, contrastando-se, dessa forma, ao direito 
positivo, que seria um produto cultural, e, portanto, transitório, variável e de validade restrita a uma 
coordenada de espaço e tempo bem determinada. No conflito entre as duas ordens, os jusnaturalistas 
defendiam a primazia do direito natural, que seria justo por excelência, e que funcionaria como fonte de 
inspiração perene ao direito positivo.     
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para a legitimação do modelo absolutista de Estado, característico do ancien régime, em 

que um dos principais reflexos era a ausência de controle efetivo dos atos do monarca, 

respaldada pela presunção de que o rei jamais poderia equivocar-se (“the king can do no 

wrong”).  

Com a mudança do fundamento do Direito e, portanto, do poder político, os 

atos do monarca, antes dotados de uma legitimidade implícita e inquestionável, passam 

a carecer de legitimação, cujo parâmetro seria a preservação dos direitos naturais e 

inalienáveis dos indivíduos. Dessa forma, os direitos naturais serviriam como um núcleo 

de garantias às prerrogativas do cidadão, de maneira que o Estado necessariamente se 

encontraria limitado por estes, devendo-lhes total observância.204  

O Estado de Direito é um produto da transposição das ideias liberais para as 

constituições e códigos, que, em suma, objetivavam limitar a atuação do governante 

através de sua estrita vinculação às disposições legais, especialmente no que se refere à 

atividade tributante. Suas principais características consistem nas seguintes:  

a) sujeição do governante a um ordenamento jurídico previamente 

estabelecido, que funcione como um sistema de limites ao exercício do 

poder de tributar e proceda à repartição das competências entre as 

unidades estatais para o exercício das atribuições cometidas ao Estado;  

b) criação de instrumentos legais que possibilitem aos particulares 

postularem seus direitos perante o Estado, de modo a garantir o 

cumprimento do ordenamento jurídico e permitir a defesa contra 

ilegalidades e abusos imputados às autoridades públicas (direito de 

petição);205  

c) separação rígida entre os poderes, a partir da concepção de Montesquieu 

dos freios e contrapesos (checks and balances), aos quais são cometidas 

as três funções fundamentais do Estado: a gestão do interesse coletivo e 

                                                 
204 “O direito natural, admitindo o Estado em geral como a contradição da liberdade, em oposição ao 
conceito democrático moderno do Estado criador da liberdade, buscou sempre traçar-lhe com rigidez os 
limites de ação. (MAYER, Max Ernst apud BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 128) 
205 No ordenamento jurídico pátrio, o direito de petição está previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a , 
da Constituição Federal:  
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...]  
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder” 
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prestação dos serviços públicos reputados essenciais à coletividade 

(Poder Executivo),  a produção de normas voltadas a disciplinar o 

funcionamento do Estado e harmonizar as relações sociais (Poder 

Legislativo), e a aplicação do Direito ao caso concreto visando à 

pacificação dos conflitos (Poder Judiciário).206 

A principal contribuição do pensamento liberal clássico em matéria 

tributária foi a compilação de um conjunto de limitações ao poder de tributar, no intuito 

de resguardar o indivíduo e seu patrimônio contra o exercício abusivo desta potestade. 

207 Tal perspectiva representou o embrião da noção de tributo como o preço da 

liberdade, em que o cidadão paga o tributo de modo a garantir que o Estado não interfira 

na condução de seus interesses particulares. 

Para além das modificações nos aspectos legais da tributação, há um 

aperfeiçoamento do tributo também sob os aspectos éticos, por meio da escolha racional 

de critérios legais para repartir a carga tributária de forma equânime entre os 

cidadãos.208 É precisamente nesse contexto que o direito tributário vai assumindo feição 

nitidamente protetiva do contribuinte, e a atividade tributante do Estado passa a se 

orientar por estas condicionantes legais.209 

                                                 
206 Pablo Lucas Verdú ressalta as seguintes premissas do Estado Liberal de Direito: “a) primazia da lei, 
que regula toda a atividade estatal, tanto na esfera executiva quanto no âmbito jurisdicional; entenda-se a 
lei em sentido formal, elaborada por órgãos legislativos do Estado (nas democracias liberais, pelo 
parlamento); formalmente, os cidadãos são iguais perante a lei; b) um sistema hierárquico de normas que 
preserva a segurança jurídica e que se concretiza na diferente natureza das distintas normas e em seu 
correspondente âmbito de validade; c) legalidade da Administração Pública, estabelecendo-se o sistema 
de recursos (contra as suas decisões) correspondente; d) separação dos poderes como garantia da 
liberdade ou controle de possíveis abusos (...); e) reconhecimento da personalidade jurídica do Estado, 
que mantém relações jurídicas com os cidadãos; f) reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais 
incorporados à ordem constitucional; g) em alguns casos, controle de constitucionalidade das leis como 
garantia ante o despotismo do Legislativo (...)” (VERDÚ, Pablo Lucas. A Luta pelo Estado de Direito. 
Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 13-14).  
207 “A este respeito é de assinalar que, durante muito tempo – mais concretamente enquanto perdurou  o 
Estado de direito liberal ancorado no conceito racional de lei próprio do liberalismo oitocentista -, a tutela 
dos contribuintes face ao poder tributário preocupou-se fundamentalmente, quando não mesmo 
exclusivamente, com o que hoje consideramos princípios carácter formal, sobretudo com o princípio da 
legalidade fiscal.”  (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 124). 
208 “No que pertine às considerações de justiça , o tributo sofre também profunda modificação. Deixa de 
ser transitório e vinculado à necessidade conjuntural para ser cobrado permanentemente com base na 
riqueza e na capacidade contributiva de cada qual, como o proclamou a Declaração de Direitos do 
Homem e do Cidadão e como o defendeu a doutrina liberal.” (TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de 
liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 98). 
209 “Durante muitos séculos, os tributos foram manipulados por príncipes e Assembléias sem qualquer 
conhecimento científico sobre estas questões, simplesmente porque a Ciência das Finanças ainda não 
havia surgido. Em épocas mais próximas, no século XVIII, já se pode considerar existente um núcleo de 
princípios sobre as finanças públicas. Porém, esses princípios eram de natureza econômica e a ordenação 
jurídica  das finanças públicas continuava rudimentar até o fim do século XVIII.” (BECKER, Alfredo 
Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010, p. 3). 
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Dentre as conquistas relevantes do Estado de Direito em matéria tributária, 

duas merecem especial destaque:  

a) a consagração da liberdade, consubstanciada na ideia de autotributação, 

que demanda o consentimento dos contribuintes, expresso diretamente ou 

por meio de seus representantes, para a instituição e majoração dos 

encargos fiscais; 

b) o primado da igualdade, a partir da ideia de isonomia tributária, com a 

equiparação de todos os cidadãos perante a lei e consequente a abolição 

dos privilégios estamentais e da imunidade tributária, tradicionalmente 

conferidos à nobreza e ao clero.  

A ideia de autotributação, ou da tributação consentida por seus destinatários, 

resultou no célebre adágio "no taxation without representation",210 pressupondo a 

participação dos mandatários dos contribuintes no processo de instituição e majoração 

dos tributos. As exações fiscais, para que possam ser validamente exigidas, devem ser 

chanceladas pelos membros do Parlamento, mediante a observância do procedimento 

legislativo, de onde resulta a noção da legalidade tributária.  

A legalidade em matéria tributária (ou princípio da legalidade tributária211, 

conforme o emprego mais usual), é considerada a garantia-mor dos indivíduos e 

pressuposto do próprio Direito Tributário enquanto tal. Consiste na exigência de que as 

exações tributárias somente podem ser instituídas e majoradas por meio de lei, 

entendida esta como o ato formal emanado de órgão integrado pelos representantes dos 

contribuintes: o Parlamento. O mandamento da legalidade encontra-se insculpido no 

artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988212, e no artigo 3º do Código 

Tributário Nacional.213  

                                                 
210 (...) “já no século XIII da era cristã, lançou-se uma das primeiras centelhas do tributo com uma 
obrigação autoconsentida, mesmo que autorizada por meio de representantes, dando ensejo ao conhecido 
brocardo: no taxation without representation” (MARTINS, Marcelo Guerra. Tributação, Propriedade e 
Igualdade Fiscal: sob elementos de Direito & Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 92). 
211 Não consta dentre os objetivos do presente trabalho discorrer acerca da real natureza e classificação 
das normas jurídicas que instituíram as limitações ao poder de tributar, se possuem a estrutura de regras, 
princípios ou postulados. Sobre o assunto, cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à 
aplicação dos princípios jurídicos. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
212Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
213 Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 
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Quanto à noção de igualdade dos cidadãos perante a lei, a denominada 

isonomia foi prevista no artigo 5º da Constituição Federal, em sentido lato, e no artigo 

150, inciso II,214 do referido diploma, em sua faceta especificamente tributária. Tal 

mandamento teve por objetivo abolir as imunidades e privilégios clericais e 

nobiliárquicos,215 isentos de participar no custeio das despesas da Coroa, sob o 

argumento de que sua “contribuição” seria de outra ordem.216  

O principal desdobramento da isonomia fiscal consiste no princípio da 

capacidade contributiva, embora este não seja a única decorrência desta noção, 

conforme será posteriormente demonstrado.  

 

3.3 O fundamento do poder de tributar: legitimação fiscal  

 

Quando se indaga acerca do fundamento de determinado instituto, 

questiona-se qual seria a sua razão de ser, o seu propósito ou finalidade. Consiste em 

genuíno postulado filosófico a afirmação de que algo jamais pode ser o fundamento de 

si próprio,217 indicando que as coisas, com exceção do homem, não possuem valor em si 

mesmas, mas em função daquilo que lhe serve como pressuposto ou razão de existir.218 

                                                 
214 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] 
II- instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
215 Tal fenômeno foi denominado por Ricardo Lobo Torres de liberdades estamentais, por configurarem 
uma limitação do poder fiscal do monarca sobre determinados estamentos sociais: “A imunidade fiscal 
nos Estados Patrimoniais é a impossibilidade absoluta de incidência de impostos sobre certas pessoas, em 
virtude da liberdade estamental. Protege a Igreja e a nobreza, mas não se estende aos pobres.” (TORRES, 
Ricardo Lobo. A idéia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 
1991, p. 33). Contudo, como se trata de uma “liberdade” restrita a determinados segmentos sociais, seria 
preferível denominar tais imunidades simplesmente de privilégios ou regalias. 
216 Havia, na França, inclusive, o seguinte ditado popular que justificava os privilégios da nobreza e da 
Igreja: “le peuple contribuât par ses biens, la noblesse pra son sang et le clergé pra ses prières” (“o povo 
contribui com suas posses, a nobreza com o seu sangue e o clero com suas preces”). Cf. TORRES, 
Ricardo Lobo. A idéia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 
1991, p. 34. 
217 Nesse sentido, a noção kelseniana de que o ordenamento jurídico consistiria em um conjunto 
escalonado de normas, estruturado da seguinte forma: as normas hierarquicamente superiores fornecem o 
fundamento de validade às normas inferiores, enquanto estas conferem concretude aquelas. Cf. KELSEN, 
Hans. Teoria Pura do Direito. 7.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
218 Aristóteles afirmava que o conceito que formulamos sobre as coisas sempre leva em conta a sua 
finalidade ou função: “Todas as coisas se definem pelas suas funções; e desde o momento em que elas 
percam os seus característicos, já não se poderá dizer que sejam as mesmas; apenas ficam compreendidas 
sob a mesma denominação.” (ARISTÓTELES. A Política. Tradução Nestor Silveira Chaves. São Paulo: 
Editora Escala, sd, p. 16). 



 127 
 

Dessa forma, quando se indaga acerca do fundamento do poder de tributar, o que se 

questiona é: para que serve o poder de tributar?  

Ao longo da história, a tributação recorreu aos mais diversos fundamentos, 

daí se poder afirmar que existiram diversas fontes de legitimação do tributo,219 

respaldadas por teorias que pretendiam justificar a obrigatoriedade da referida exação, 

com destaque para as seguintes: 

a) a teoria da soberania estatal, segundo a qual a exação fiscal consistiria em 

decorrência do poder de império ou um puro ato de autoridade, 

diretamente relacionada à noção de supremacia do interesse público;  

b) a teoria do benefício ou da troca entre equivalentes, diretamente 

relacionada à noção de contraprestação (individual), segundo a qual o 

tributo consistiria em uma espécie de preço a ser pago pelo indivíduo, 

seja pela prestação dos serviços públicos, seja pela proteção da liberdade 

individual;  

c) a teoria do sacrifício, segundo a qual o tributo consistiria em um ônus a 

ser repartido entre os indivíduos, independentemente de qualquer 

contrapartida específica, cujo refinamento resultou na teoria da 

capacidade contributiva, segundo a qual o ônus a ser suportado por cada 

um deveria ser proporcional a suas possibilidades econômicas; 

d) a teoria do dever fundamental de pagar tributos, ao aduzir que tais 

contribuições consistem no cumprimento de um dever do cidadão perante 

a coletividade, em que o Estado figura apenas como um intermediário ou 

gestor dos interesses daquela. 

Tais teorias serão analisadas de acordo com sua sequência evolutiva, de 

maneira que as posteriores representam certo avanço em relação às antecedentes. Será 

                                                 
219 De maneira semelhante, Max Weber reconhecia a existência de três fundamentos de legitimação do 
poder político, cuja principal característica seria o monopólio da coação legítima, capaz de garantir a 
obediência dos súditos ( “Tal como todos os agrupamentos políticos que historicamente o precederam, o 
Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o homem, fundada no instrumento da 
violência legítima [isto é, da violência considerada como legítima]. O Estado só pode existir, portanto, 
sob condição de que os homens dominados se submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos 
dominadores. Colocam-se, em consequência, as indagações seguintes: Em que condições se submetem 
eles e por quê? Em que justificações internas e em que meios externos se apóia essa dominação” – 
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Editora Cultrix, 2004, p. 57). As três 
formas pura de dominação legítima seriam as seguintes: o poder tradicional, representado pelo “costume 
santificado pela validez imemorial e pelo hábito, enraizado nos homens, de respeitá-los”; o poder 
carismático, que decorre das características e dons especiais atribuídos a um indivíduo, que geram 
devoção e confiança por parte dos demais em sua qualidade de líder; por fim, o poder legal, que resulta da 
“crença na validez de um estatuto legal e de uma competência positiva, fundada em regras racionalmente 
estabelecidas”. (Ibid, p. 57). 
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dedicada especial atenção à concepção que toma o tributo como um dever fundamental, 

posto que representa a perspectiva que melhor permite considerar o contribuinte como 

um genuíno cidadão, e não meramente como um “pagador de tributos”. 

A noção de que o tributo decorreria do poder de império (jus imperii) do 

Estado é a mais antiga de todas, remontando às concepções organicistas platônicas e 

aristotélicas, na antiguidade, e à formulação de Jean Bodin, na Idade Moderna, segundo 

a qual o Estado seria uma ordem jurídica suprema no plano interno e estaria em 

condição de igualdade com os demais Estados no plano internacional.220  

A noção de soberania, em sua acepção clássica, colocou o Estado em um 

patamar de superioridade em relação aos indivíduos, com base na ideia de que o todo 

possui primazia em relação às partes e que, portanto, os indivíduos encontram-se em 

condição de sujeição perante o Estado, e não o inverso.  

Baseada nesta concepção, a atividade tributante não precisaria se sujeitar a 

requisitos rigorosamente preestabelecidos, desde que o Estado viesse a necessitar dos 

recursos. Esta é uma das origens remotas da supremacia do interesse público sobre o 

particular, típica do Direito Administrativo.221  

Tal concepção, contudo, encontra-se em franco declínio na atualidade, uma 

vez que confunde o direito com o puro poder, invertendo a ordem das prioridades ao 

pretender fundar um dever-ser em um ser.   

A teoria do preço ou do benefício predominou durante o século XVIII, e 

estava diretamente relacionada às concepções do contrato social, em que existiriam 

direitos e deveres recíprocos e equivalentes entre os indivíduos e o Estado.222 Possui 

uma raiz tipicamente liberal, o que se revela na própria expressão, ao remeter às noções 

de preço e de contraprestação típicas das relações contratuais: o indivíduo paga o tributo 

                                                 
220 Jean dedicou o Capítulo VIII de sua obra mais célebre à análise da soberania. Sobre o assunto, Cf. 
BODIN, Jean. Os seis livros da República. Tradução José Carlos Orsi Morel. São Paulo: Editora Ícone, 
2011. 
221 A noção de supremacia do interesse público encontra-se atualmente sob questionamento por parte da 
doutrina, que afirma que o interesse público não necessariamente seria dotado de uma superioridade 
intrínseca e inquestionável, o que demandaria a análise de cada situação em particular. Nesse sentido, Cf. 
SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses Públicos versus Interesses Privados: Desconstruindo o 
Princípio de Supremacia do Interesse Público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.   
222 A teoria do benefício pressupõe uma espécie de cooperação ou parceria entre o Estado e os indivíduos, 
conforme ressalta Conti: “Uma primeira idéia seria considerar o Estado como uma sociedade da qual os 
cidadãos detêm diferentes parcelas do capital, e, por conseguinte, diferentes obrigações de contribuir com 
fundos. Outra idéia seria comparar o Estado a uma companhia de seguros que garante os cidadãos contra 
certos riscos. Desta forma, o Estado teria legitimidade para impor prêmios proporcionais a estes riscos. A 
idéia seria sempre a de que os indivíduos devem pagar impostos de acordo com os seus interesses nas 
atividades do Estado ou nos benefícios delas derivados.” (CONTI, José Maurício. Princípios tributários 
da capacidade contributiva e da progressividade. São Paulo: Dialética, 1997, p. 15). 
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(preço) em troca de um determinado bem. Este bem pode ter uma conotação material, 

no caso da contraprestação consistir em serviços públicos que sejam úteis ao particular, 

tais como a educação, pavimentação de estradas, iluminação pública, ou mesmo 

imaterial, em que o indivíduo paga o tributo para conservar certa margem de liberdade, 

em especial no que se refere à proteção de si e de seus bens. Tal concepção representou 

um avanço porque introduziu a noção de consentimento nas relações tributárias, uma 

vez que toda troca, para ser válida, deve necessariamente ser consentida. 

Embora tal concepção possa fundamentar de maneira razoável a cobrança 

das taxas, que se caracterizam justamente pela contraprestatividade, seja pela 

disponibilização de um serviço público específico e divisível, seja pelo exercício do 

poder de polícia,223 bem como a cobrança das contribuições de melhoria, que se 

fundamentam no fato de que o particular experimenta uma valorização imobiliária 

decorrente de obra pública, não se mostra adequada para legitimar a cobrança dos 

impostos, destinados ao custeio das necessidades públicas gerais.  

Pela própria natureza das despesas que devem ser custadas pelos impostos, é 

impossível precisar o grau de vantagem obtido por cada indivíduo em particular. Dessa 

forma, a graduação dos impostos deve se valer de outro critério que não leve em conta o 

benefício obtido por cada cidadão em particular, justamente como é o caso do quesito 

da capacidade contributiva, que toma em consideração não o benefício obtido, mas a 

capacidade de suportar os gastos sociais.224 

Quanto à noção do tributo como preço da liberdade,225 também aqui está 

presente o quesito da bilateralidade: o indivíduo226 o paga na medida em que espera uma 

                                                 
223 “Taxa é o tributo cobrado de alguém que se utiliza de serviço público especial e divisível, de caráter 
administrativo ou jurisdicional, ou tem à sua disposição, e ainda quando provoca em seu benefício, ou por 
ato seu, despesa especial dos cofres públicos. Quem paga a taxa recebeu o serviço ou vantagem: goza da 
segurança de ter o serviço à sua disposição, ou, enfim, provocou uma despesa do Poder Público.”  
(BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
p. 243).   
224 “Em termos econômicos, sabido que todo tributo é processo de repartição de custo de serviços 
públicos, poder-se-á diferenciar o imposto pelos seguintes contrastes: a) a taxa divide o custo de serviços 
ou despesas entre aqueles que tiraram proveitos ou foram causa direta do gasto do Tesouro; b) a 
contribuição de melhoria divide a despesa de uma obra entre os proprietários de imóveis, cuja valorização 
decorreu desse melhoramento público; c) o imposto divide a despesa de serviços públicos de qualquer 
natureza entre os que têm capacidade econômica de pagá-los sem quaisquer indagações sobre o proveito 
ou a responsabilidade dos contribuintes em relação à existência de tais serviços.” (BALEEIRO, Aliomar. 
Uma introdução à ciência das finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 271).      
225 Ricardo Lobo Torres ressalta que tal concepção de liberdade é essencialmente individual, e está 
relacionada às noções de igualdade formal, legalidade e representatividade típicas do liberalismo. Cf. 
TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1991, p. 110.  
226 O termo indivíduo foi aqui empregado propositalmente, com o propósito de estabelecer uma clara 
distinção entre o indivíduo (novamente) que paga o tributo movido por uma motivação egoística, visando 
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atitude específica do Estado em relação à sua pessoa: que não constranja sua liberdade 

nem seu patrimônio. Tal concepção pode ser visualizada com nitidez nas obras de 

expoentes do pensamento liberal clássico, a exemplo de Locke227 e Montesquieu,228 que 

o enunciaram de maneira categórica.  

A relação que se estabelece entre o indivíduo e o Estado não seria 

mutuamente vantajosa, mas estritamente necessária: prefere-se o mal de ter que 

sustentar o Estado a ter que suportar males ainda maiores decorrentes de sua 

inexistência.229 A relação é de mera tolerância: o indivíduo pagaria o tributo ao Estado 

pelas mesmas razões que se costuma dar esmola aos mendigos: para conservá-los longe 

de suas posses.230 

                                                                                                                                               
proteger a si mesmo e às suas posses, e o cidadão que o faz imbuído pela noção de dever que tem perante 
a comunidade. Embora o ato exterior seja praticamente o mesmo, a intenção é radicalmente diferente, de 
maneira que se poderia até afirmar que suas condutas são inteiramente distintas, como a de um sujeito que 
dispara contra um desafeto por motivo de vingança e outro que o faz visando salvar a própria vida. 
227 “O fim maior e principal para os homens unirem-se em sociedades políticas e submeterem-se a um 
governo é, portanto, a conservação de sua propriedade. Para tal fim, o estado de natureza carece de uma 
série de fatores.” (LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Tradução Júlio Fischer. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 495). 
228 “Regra geral: podem-se arrecadar tributos mais elevados, (sic) na proporção da liberdade dos súditos; e 
é-se forçado a moderá-los à proporção que a servidão aumenta. Isso sempre sucedeu, e sucederá sempre 
assim. É uma regra invariável tirada da própria natureza; ela é encontrada em todos os países, na 
Inglaterra, na Holanda e em todos os Estados nos quais a liberdade vai decrescendo, até na Turquia (...) 
Existe nos Estados uma compensação para o excesso dos tributos: é a liberdade. Nos Estados despóticos, 
há um equivalente para liberdade, que é a modicidade dos impostos.” (MONTESQUIEU. Do Espírito 
das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 228). Embora a proposição de Montesquieu não consista 
propriamente em uma “lei natural”, possui  certa logicidade, tendo em vista que nos Estados Patrimoniais 
a regra era exigir dos indivíduos determinadas modalidades de trabalhos forçados e outras espécies de 
contribuições não pecuniárias, privando-os de uma parcela de sua liberdade, tendo em vista que o Estado 
dispunha dos meios produtivos, de onde extraia seus recursos. Já nos Estados Fiscais, em que os meios 
produtivos encontram-se principalmente em mãos dos particulares, a única forma do Estado obter os 
recursos de que necessita é por meio da instituição de tributos, daí porque se justificaria a noção de que o 
tributo é o preço da liberdade.   
229 “Se o homem no estado de natureza é livre como se disse, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e 
suas próprias posses, igual ao mais eminente dos homens e a ninguém submetido, por que haveria ele de 
se desfazer dessa liberdade? Por que haveria de renunciar a esse império e submeter-se ao domínio e ao 
controle de qualquer outro poder? A resposta evidente é a de que, embora tivesse tal direito no estado de 
natureza, o exercício do mesmo é bastante incerto e está constantemente exposto à violação por parte dos 
outros (...) Tais circunstâncias o fazem querer abdicar dessa condição, a qual, conquanto livre, é repleta 
de temores e de perigos constantes. E não é sem razão que ele procura e almeja unir-se em sociedade com 
outros que já se encontram reunidos ou projetam unir-se para a mútua  conservação de suas vidas, 
liberdades e bens, aos quais atribuo o termo genérico de propriedade.” (LOCKE, John. Dois tratados 
sobre o governo. Tradução Júlio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 1998, pp. 494-495). 
230 A concepção do tributo como o preço da liberdade é tomada neste trabalho como uma perspectiva de 
todo superada, que não se mostra mais adequada à moderna compreensão do fenômeno tributário, 
podendo, inclusive, ensejar distorções e incompreensões indesejáveis. Tal concepção é bem explicitada na 
seguinte passagem de Ricardo Lobo Torres: “Liberdade e tributo, conseguintemente, caminham juntos no 
decurso da evolução do Estado Financeiro, pelo que se pode cogitar de uma liberdade fiscal: o tributo 
nasce no espaço aberto pela autolimitação da liberdade, constitui o preço da liberdade, pois é o 
instrumento que distancia o homem do Estado, e pode implicar na opressão da liberdade, se o não 
contiver a legalidade (...) o tributo é garantia da liberdade e, ao mesmo tempo, possui a extraordinária 
aptidão para destruí-la; a liberdade se autolimita para se assumir como fiscalidade e se revolta, rompendo 
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No contrato social lockeano, a passagem do estado de natureza para a 

sociedade civil tem como motivação básica o desejo dos indivíduos de desfrutar de 

maior estabilidade no gozo de seus bens e nos resultados de seu trabalho. O indivíduo 

consente em ceder uma parcela de sua liberdade em prol de maior segurança, o que 

também representa uma troca motivada por interesses particulares. Instituída a 

sociedade civil, o indivíduo celebra uma nova transação com o Estado: “compra” de 

volta sua liberdade por meio do pagamento de tributos autoconsentidos. É através deste 

sistema de trocas que o indivíduo garante que o Estado irá respeitar sua esfera de 

autoconformação.  

A concepção do tributo como preço da liberdade, embora possua inegável 

valor histórico e tenha representado, à época do surgimento do Estado Constitucional, 

um considerável avanço, já que possibilitava aos indivíduos usufruir de uma liberdade 

jamais experimentada, não se mostra mais consentânea com o atual cenário, em especial 

no que se refere ao modelo do Estado Cooperativo e à noção de solidariedade social 

atualmente predominante.231  

Eis algumas das objeções que podem ser levantadas contra a noção de 

tributos como preço da liberdade: não fundamenta a obrigação tributária no interesse da 

coletividade, mas exclusivamente no interesse individual, reduzindo-a a uma 

perspectiva privatística; não coloca indivíduo e Estado em posição de mútua 

cooperação, mas de franco antagonismo, o que estimula sentimentos de desconfiança e 

inimizade, em grande medida responsáveis pelas elevadas taxas de sonegação e fraudes 

fiscais. 

A teoria do sacrifício considera que o tributo representa um ônus a ser 

repartido entre os cidadãos, independentemente de qualquer noção de retribuição ou 

contraprestação específica. É evidente que os tributos, ao serem empregados em prol da 

coletividade, também irão beneficiar os indivíduos, mas o grau de favorecimento 

individual, além de ser indireto, é de difícil mensuração. 

                                                                                                                                               
os laços da legalidade, quando oprimida pelo tributo ilegítimo” (TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de 
liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 3) 
231 “Nessa esteira, já não basta a proteção do indivíduo em face do Estado, nem tampouco a função estatal 
se resume à proteção da liberdade, da segurança e da propriedade do cidadão. O Estado Gendarme de 
Kant sucumbe ao imperativo de um Estado ativo, que chama para si a tutela efetiva dos direitos 
fundamentais, guardião da dignidade humana e promovedor dos direitos sociais.” (DE ARAÚJO, Joana 
Marta Onofre. A legitimação do tributo como pressuposto para a concretização do Estado Social. 
138 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2012, p. 13)   
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A teoria do sacrifício mostra-se mais adequada a explicar a figura dos 

impostos que a teoria do benefício.232 Nesse contexto, a teoria da capacidade 

contributiva objetiva proceder a uma repartição igualitária do sacrifício fiscal suportado 

pelos contribuintes, tomando por base a riqueza efetivamente disponível possuída por 

cada cidadão. 

Por fim, a teoria do dever fundamental de pagar tributos, que considera que 

o pagamento dos impostos decorre de um dever do cidadão perante a coletividade, vai 

ainda além das noções de capacidade contributiva e de repartição equitativa do ônus 

tributário, permitindo que o tributo seja utilizado como instrumento de efetivação da 

justiça social e dos demais valores democráticos. O cidadão reconhece a legitimidade da 

incidência independentemente de qualquer ganho experimentado em particular, mas em 

função de um benefício coletivo, ou de um ganho democrático, por assim dizer, 

decorrente da promoção da igualdade. 

Quanto aos questionamentos referentes à legitimidade do poder de tributar, 

será fornecida a seguinte resposta, a ser posteriormente aprofundada: o poder de tributar 

se legitima na medida em que promove os interesees da coletividade, seja ao angariar 

recursos para as necessidades coletivas, respeitando um equilíbrio entre estas e as 

necessidades particulares, seja quando se destina à promoção direta de algum bem ou 

valor coletivo constitucionalmente previsto. 

 

3.4 Justiça fiscal e o tributo legítimo  

 

Quanto à noção de justiça fiscal, ela está intimamente relacionada à ideia de 

tributo legítimo, que é aquele que está em consonância com o seu fundamento. Tendo 

em vista que a democracia representa o fundamento atual do poder político, o tributo 

legítimo é aquele que é reconhecido como tal pelos seus destinatários: os cidadãos, 

devendo, portanto, harmonizar-se às suas expectativas.   

Daí se percebe a evolução pela qual passou o fenômeno tributário, que não 

mais representa apenas uma obrigação autoconsentida, mas em uma prestação 
                                                 
232 “Nenhuma vantagem, serviço ou contraprestação específica recebe individualmente o contribuinte do 
imposto pelo fato de o haver pago. Seu direito ao gozo dos serviços públicos gerais e indivisíveis é igual 
ao de qualquer outro que tenha pago menor imposto ou até nenhum. O mendigo, em teoria, usufrui as 
vantagens decorrentes da ordem pública, da segurança nacional, da higiene etc., como o multimilionário 
(...) Em muitos casos, através da assistência social a cargo do Estado, o indigente, que não suporta 
impostos, {em tese, tendo em vista a forte regressividade dos impostos sobre o consumo} aufere maiores 
proveitos que o grande contribuinte.” (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 
16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 270). 
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autorreflexiva. Não basta que o tributo seja meramente consentido pelos cidadãos, 

sendo necessário, também, que seus efeitos e resultados sejam sentidos por eles. Daí se 

poder afirmar que o tributo legítimo decorre do equilíbrio entre a liberdade e a 

solidariedade.233  

Nesse cenário, o vínculo que se estabelece entre o indivíduo e o Estado 

representa um vínculo social,234 uma vez que não se destina a atender as necessidades 

nem de um, nem do outro isoladamente, mas da coletividade. Ora, o cidadão é apenas 

um parte componente da coletividade, e o Estado figura como um intermediário desta, 

devendo atuar em função dos seus interesses. 

Não obstante seja relativamente fácil formular a questão da justiça e da 

legitimidade do tributo quanto às suas premissas e objetivos, a questão se torna bem 

mais complexa quando se procura definir o critério a ser utilizado para proceder a uma 

justa repartição da carga tributária. Qual seria esta justa medida?235 

Dentre os possíveis critérios para proceder à repartição da carga tributária 

no meio social, aquele mais consagrado pela doutrina moderna é o da capacidade 

contributiva, que muitos equiparam à própria noção de igualdade e justiça em matéria 

tributária.  

Contudo, nem sempre o quesito da capacidade contributiva é capaz de, por 

si só, proceder à repartição equânime da carga tributária, uma vez que outros critérios 

                                                 
233 “ De fato, é mais importante a questão da legitimidade do poder fiscal, que é para nóso segredo deste 
jogo. Dito de outra forma, na nossa opinião, o tributo ideal é, sobretudo, e antes de tudo, o tributo tido 
como legítimo para uma dada sociedade. Essa questão é essencial pois de modo geral ela está no centro 
das relações que ligam o indivíduo e o Estado. Como se pode verificar de maneira regular, ela faz parte 
igualmente das grandes incógnitas que se apresentam sobre o papel que deve ter o setor público nas 
sociedades contemporâneas, sobre seu modo de financiamento e sobre o equilíbrio necessário que deve 
haver entre liberdade e solidariedade.” (BOUVIER, Michel. A Questão do Imposto Ideal, in FERRAZ, 
Roberto Catalano Botelho (coord.). Princípios e Limites da Tributação 2: Os principios da orden 
económica e a tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 180). 
234 “ O imposto ideal é, antes de tudo, aquele reconhecido como legítimo pelos contribuintes. Essa 
questão está no centro das relações existentes entre o indivíduo e o Estado, dito também de vínculo 
social.” (BOUVIER, Michel. A Questão do Imposto Ideal, in FERRAZ, Roberto Catalano Botelho 
(coord.). Princípios e Limites da Tributação 2: Os principios da orden económica e a tributação. São 
Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 179). 
235 “ É também em nome da justiça fiscal que foi proclamado o princípio de igualdade diante do tributo e 
também aquele da universalidade da exigência fiscal. No entanto, se é verdade que todos ficam de acordo 
em proclamar a necessidade de justiça e de igualdade fiscal, o desacordo surge também imediatamente  
quando se trata de definir um sentido comum que responda aos imperativos contemporâneos. A noção de 
justiça fiscal, e aí está a dificuldade, não pode ser relacionada a um padrão objetivo. O problema básico é, 
sobretudo, a inexistência de uma medida comum que permita se estar assegurado sobre a definição de 
justiça em geral e de justiça fiscal em particular.” (BOUVIER, Michel. A Questão do Imposto Ideal, in 
FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (coord.). Princípios e Limites da Tributação 2: Os principios da 
orden económica e a tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 185). 
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podem (e devem) ser levados em consideração neste processo, visando a objetivos de 

natureza extrafiscal.  

Conforme se buscará demonstrar, a capacidade contributiva e a 

extrafiscalidade, ao invés de serem antagônicas e mutuamente excludentes, devem atuar 

de maneira harmônica e conjugada, de maneira a permitir a plena realização da justiça 

fiscal nas diversas situações possíveis. 

Primeiramente, será feita uma análise sobre a capacidade contributiva e seus 

desdobramentos; em seguida, será analisada a questão da extrafiscalidade para, ao final, 

se propor uma fórmula de equilíbrio que permita a atuação simultânea e harmônica de 

ambas as finalidades.  

 

3.4.1 Capacidade contributiva como o fundamento clássico da tributação 

 

Dentre os critérios utilizados para a graduação do montante dos impostos, a 

capacidade contributiva é dos mais relevantes, uma vez que, por um lado, permite ao 

Estado tributar somente as riquezas efetivamente disponíveis, servindo a razões de 

praticabilidade e eficiência propriamente arrecadatórias;236 e por outro, garante a 

proteção do mínimo existencial e o não confisco, tutelando os direitos do cidadão 

contribuinte.237 Não é à toa que tal critério consagrou-se como um dos principais 

mandamentos da justiça fiscal nas diversas constituições,238 inclusive na Constituição 

Brasileira de 1988, em seu artigo 145, § 1º. 

                                                 
236 “Não há nada que a sabedoria e a prudência devam regulamentar tão bem quanto a porção que se tira e 
a porção que se deixa aos súditos. Não é pelo que o povo pode dar que se deve calcular as rendas 
públicas, mas sim pelo que ele deve dar; e se calcularmos sobre aquilo que ele pode dar, é preciso, pelo 
menos, que isso seja em conformidade com o que o povo pode sempre dar.” (MONTESQUIEU. Do 
Espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 221). 
237 Esse intuito dúplice da capacidade contributiva, que serve tanto a fins arrecadatórios quanto protetivos, 
foi bem enunciado por Luciano Amaro: “O princípio da capacidade contributiva inspira-se na ordem 
natural das coisas: onde não houver riqueza é inútil instituir imposto, do mesmo modo que em terra seca 
não adianta abrir poço à busca de água. Porém, na formulação jurídica do princípio, não se quer apenas 
preservar a eficácia da lei de incidência (no sentido de que esta não caia no vazio, por falta de riqueza que 
suporte o imposto); além disso, quer-se preservar o contribuinte, buscando evitar que uma tributação 
excessiva (inadequada à sua capacidade contributiva) comprometa os seus meios de subsistência, ou o 
livre exercício de sua profissão, ou a livre exploração de sua empresa, ou o exercício de outros direitos 
fundamentais.” (AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
138). 
238 Dentre as constituições que fazem menção expressa à capacidade contributiva ou capacidade 
econômica, pode-se mencionar a Constituição Italiana de 1947, em seu artigo 53: “Art. 53. Tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è 
informato a criteri di progressività.”; a Constituição Espanhola de 1978, em seu artigo 31: “Artículo 31 1. 
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en 
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Quando se fala em capacidade contributiva, a noção que lhe é 

imediatamente associada é a de capacidade econômica, relacionada à detenção de 

riqueza pelos potenciais contribuintes. Alguns autores ressaltam que se trata de uma 

expressão vazia ou ambígua, que não agrega qualquer informação e pode mesmo 

ensejar certos enganos.239 Afirmar que o cidadão só deve contribuir na medida de sua 

capacidade não permite inferir qual seria o critério para mensurar tal capacidade.    

A partir do instante em que o indivíduo foi alçado à condição de 

fundamento do poder político, o que resultou no reconhecimento de uma série de 

direitos e garantias fundamentais que lhes pertencem, todas as atividades do Estado 

passaram a estar condicionadas à observância destes requisitos, com destaque para a 

atividade tributante, por sua própria natureza potencialmente invasiva.  

Dessa forma, as necessidades individuais básicas, diretamente relacionadas 

à garantia de uma qualidade de vida minimamente adequada, devem ser atendidas antes 

das necessidades coletivas. É a partir daí que se concebe a existência de um mínimo 
                                                                                                                                               
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”; a atual Constituição Francesa de 1958 não fez menção 
expressa à capacidade contributiva, muito embora a antiga Constituição Francesa de 1946 o tenha feito, 
em seu artigo 37: “La participation de chacun aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en 
fonction de l’importance de la fortune et des revenus, compte tenu des charges familiales”. Dentre as 
constituições que não fazem menção expressa ao princípio da capacidade contributiva, mas em que este 
consta de maneira implícita, pode-se mencionar a Constituição Portuguesa, que apenas estatui a 
necessidade de repartição justa dos rendimentos e da riqueza e que a tributação deve contribuir para a 
igualdade entre os cidadãos, em seus artigos 103 e 104: Artigo 103.º 1. O sistema fiscal visa à satisfação 
das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos 
e da riqueza (...). Artigo 104.º 1. O imposto sobre o rendimento pessoal visa à diminuição das 
desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado 
familiar. 2. A tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real. 3. A 
tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos. 4. A tributação do consumo 
visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento económico e da 
justiça social, devendo onerar os consumos de luxo. Cf. ESPANHA. Constitución española (1978). 
Disponível em http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm. Acesso em 30 mai. 2013; 
Cf. FRANÇA. Constitution du 19 avril 1946. Disponível em http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/constitution-projet-avril-1946.asp. Acesso em 30 mai. 2013; Cf. ITÁLIA. La 
Costituzione della Repubblica Italiana (1947). Disponível em 
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf. Acesso em 30 mai. 
2013; Cf. PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa (1976). Disponível em 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acesso em 30 mai. 
2013. 
239 Tal é o posicionamento de Augusto Becker, ao afirmar que a capacidade contributiva é um conceito 
ambíguo, e representaria a “constitucionalização de um equívoco”, vez que seria uma decorrência de 
postulados incompatíveis entre si: “Tomada em si mesma, a locução ‘capacidade contributiva’ – salienta 
Emilio Giardina – significa apenas: possibilidade de suportar o ônus tributário. Dizer que as despesas 
públicas devem ser partilhadas entre os contribuintes conforme as respectivas possibilidades de suportar o 
peso do tributo é incorrer numa tautologia: as palavras ‘capacidade contributiva’, sem alguma outra 
especificação, não constituem um conceito científico. Elas nem oferecem um metro para determinar a 
prestação do contribuinte e para adequá-las às prestações dos demais; nem dizem se existe e qual seja o 
limite dos tributos. Esta expressão, por si mesma, é recipiente vazio que pode ser preenchido pelos mais 
diversos conteúdos; trata-se de locução ambígua que se presta às mais variadas interpretações.” 
(BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010, p. 
515). 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf
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existencial, que deve ser protegido contra as incursões fiscais do Estado.240 O indivíduo 

só deve passar a contribuir com as necessidades coletivas a partir do momento em que 

pode prover o próprio sustento de modo razoavelmente condigno. Afinal, seria um 

completo contrassenso que o Estado subtraísse do indivíduo uma parcela de seu mínimo 

vital, para posteriormente ter que devolvê-la sob a forma de serviços públicos 

assistencialistas.241  

                                                 
240 A noção de mínimo existencial possui ampla difusão na doutrina constitucional 
moderna, sendo corriqueiramente associado ao Princípio da Dignidade Humana, por 
muitos considerado o fundamento axiológico do sistema constitucional pátrio (por 
todos, Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais na Constituição da República de 1988. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002). A correlação entre o mínimo existencial e a dignidade humana foi 
expressamente mencionada na decisão monocrática na medida cautelar na ADPF 45, 
que versava sobre a legitimidade constitucional da intervenção do poder judiciário na 
implementação das políticas públicas, quando configurada hipótese de abusividade 
governamental: “A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em 
particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, 
cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que 
inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de 
existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo 
existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos 
públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos 
recursos remanescentes, em que outros projetos se deverão investir. O mínimo 
existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é 
capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível.” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADPF 45/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, julgado 
em 29.04.2004, DJ 04.05.2004. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=ADPF&numer
o=45&origem=AP. Acesso em 15 mai. 2013). O mínimo existencial consiste no 
conjunto de condições materiais e imateriais imprescindíveis para o indivíduo poder 
conformar a própria existência. Dessa forma, o mínimo existencial vai além da mera 
subsistência ou proteção da vida enquanto fato exclusivamente biológico, abrangendo 
todos os meios necessários para que o indivíduo possa atribuir sentido a si próprio e ao 
mundo em que está inserido. Sarlet defende que o mínimo existencial, como direito 
fundamental que é, seria dotado de duas facetas: a negativa, que implica no direito de 
não ser privado do que se reputa essencial à conservação das mínimas condições de 
existência, e a positiva, que consiste na prerrogativa de exigir do Estado prestações que 
assegurem tais condições e, sempre que possível, as maximize (Cf. SARLET, Ingo 
Wolfgang. Os Direitos Fundamentais sociais na Constituição de 1988. Revista Diálogo 
Jurídico, ano I, Volume I, Número 1, Salvador, abril de 2001). No presente caso, 
analisa-se o mínimo existencial sob sua faceta negativa, que seria tutelado por meio de 
um sistema de limites à atividade tributante, visando resguardar as condições 
necessárias para uma vida digna.  
241 “Além de razões inspiradas na solidariedade social, outras de caráter prático e lógico condenariam 
impostos sobre criaturas de reduzida capacidade contributiva. Segundo a concepção atual do Estado, este 
deve assistência a todos os necessitados por efeito de suas condições físicas (idade, saúde, incapacidade 
de trabalho, fase escolar [sic] etc.) ou econômicas (pauperismo, desemprego [sic] etc.). Seria 
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Enquanto a capacidade econômica está relacionada à mera detenção de 

riqueza, o que configura a possibilidade em abstrato de suportar um ônus fiscal, a 

capacidade contributiva representa a possibilidade concreta de arcar com o referido 

ônus.242  

A capacidade contributiva está intimamente associada à ideia de excedente, 

aquilo que sobeja ou abunda, passível, portanto, de ser partilhado. Consiste na riqueza 

efetivamente disponível, aquela parcela de que o indivíduo poderia razoavelmente 

dispor sem comprometer o próprio bem-estar, donde se conclui que necessariamente 

pressupõe a noção de mínimo existencial.243 

Outra noção correlata à capacidade contributiva é a de não confisco, que 

embora se assemelhe ao mínimo existencial, não se volta à proteção do indivíduo em si, 

mas do seu patrimônio.244 O não confisco visa proteger o direito de propriedade, 

impedindo que o Estado usurpe a propriedade privada por meio dos tributos. O dever de 

contribuir com o custeio público jamais poderá redundar na absorção do patrimônio 

particular pelo Fisco.   

Enquanto o mínimo existencial representa o limite inferior da capacidade 

contributiva, estando mais voltado para a proteção daqueles indivíduos que possuem 

recursos escassos, atrelados à sua própria subsistência, o não confisco representa o 

limite superior da capacidade contributiva, e se volta para a proteção dos detentores de 

maior capacidade contributiva, cujo patrimônio é suficiente para a satisfação de suas 

                                                                                                                                               
redondamente insensato, antieconômico e trabalhoso retirar, pelo imposto, recursos daqueles aos quais o 
Estado terá de socorrer pelos canais da despesa.” (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das 
finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 276). 
242 “A capacidade econômica é aquela que todos – ou quase todos – têm. É a aptidão dos indivíduos de 
obter riquezas – exteriorizada sob a forma de renda, consumo ou patrimônio. Tem capacidade econômica 
qualquer indivíduo que disponha de alguma riqueza ou de aptidão para obtê-la. Já a capacidade 
contributiva (...) refere-se à capacidade dos indivíduos de arcar com os ônus tributários, de pagar tributos. 
A capacidade contributiva é, pois, uma capacidade econômica específica – refere-se à aptidão para 
suportar determinada carga tributária.” (CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade 
contributiva e da progressividade. São Paulo: Dialética, 1997, pp. 35-36). 
243 “A capacidade contributiva do indivíduo significa sua idoneidade econômica para suportar, sem 
sacrifício do indispensável à vida compatível com a dignidade humana, uma fração qualquer do custo 
total de serviços públicos. Não podendo medi-la em todos os casos, nem contando com a inteira 
sinceridade do contribuinte, o legislador estabelece, através do fato gerador de cada imposto, um sistema 
de indícios e pressupostos dessa capacidade fiscal. A propriedade de imóveis ou de riquezas mobiliárias, 
como ações de sociedades anônimas, títulos públicos (sic) etc., o recebimento de herança, a aquisição de 
bens, a percepção de rendas, a celebração de atos jurídicos, a despesa, sobretudo a que não se refere ao 
essencial à existência, são elementos indiciários da capacidade contributiva.” (BALEEIRO, Aliomar. 
Uma introdução à ciência das finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 276). 
244 “O princípio da capacidade contributiva é constitucionalmente delimitado pelos conceitos de mínimo 
vital e não-confiscatoriedade, que se complementam e servem tanto a limitar a tributação sobre quem 
pouco tem disponível quanto o exagero sobre possuidores de farta capacidade contributiva.” (WEISS, 
Fernando Leme.  Justiça tributária: as renúncias, o Código de Defesa dos Contribuintes e a Reforma 
Tributária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, pp. 43-44).  
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necessidades básicas.245 Os dois critérios associados redundam na primeira noção 

relacionada à capacidade contributiva: a tributação da riqueza efetivamente disponível. 

Traçados os contornos da riqueza disponível, resta a pergunta: qual a 

maneira mais justa de tributá-la? Como se deve proceder à graduação das alíquotas, de 

modo proporcional ou progressivo? A tributação deve levar em conta somente a riqueza 

inicial ou também a riqueza restante, o montante que resta após o pagamento do tributo?  

Percebe-se que todos estes questionamentos remetem a uma segunda 

conotação da capacidade contributiva, relacionada ao modo de repartir a obrigação 

tributária entre indivíduos economicamente desiguais, o que está diretamente 

relacionado à noção de justiça fiscal.246 

 

3.4.2 Capacidade contributiva enquanto critério jurídico 

 

Feitas algumas considerações gerais acerca do conceito de capacidade 

contributiva, em especial no que se refere à figura dos impostos e das contribuições, este 

se encontra associado à ideia de excedente, de onde se depreende a necessidade de 

proteção do mínimo existencial e a proibição do confisco patrimonial, sua aplicabilidade 

prática depende de sua conotação jurídica, que embora deva buscar amparo no conceito 

econômico, com este não se confunde, assumindo conformações próprias. 

O mecanismo da incidência normativa, a partir do qual surge a obrigação 

tributária, depende da previsão de fatos hipotéticos que, uma vez verificados no mundo 

fenomênico, dão origem a uma relação jurídica e correspondente vínculo obrigacional 

que, no caso da relação tributária, consiste no dever de pagar um tributo determinado. 

                                                 
245 “A eficácia concreta do princípio da capacidade contributiva vislumbra-se, de maneira inequívoca, 
como freio à ação do poder tributante, pelos dois limites por ele impostos que, se violados, permitem 
recursos às vias judiciais cabíveis. O primeiro deles, o qual podemos denominar de limite inferior, é 
aquela representado pelo que a doutrina consagrou em chamar de ‘mínimo vital’. Outro limite imposto à 
tributação, também decorrente do princípio da capacidade contributiva (...) o qual podemos denominar de 
limite superior, é o da não-utilização da tributação com efeitos confiscatórios.” (CONTI, José Maurício. 
Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São Paulo: Dialética, 1997, p. 
53). 
246 “Esta análise da doutrina nos leva à conclusão que a expressão ‘capacidade contributiva’ pode ser vista 
sob dois ângulos: o estrutural e o funcional. O primeiro deles é aquele segundo qual a capacidade 
contributiva é uma aptidão para suportar o ônus tributário, a capacidade de arcar com a despesa 
decorrente do pagamento de determinado tributo. O segundo é aquele pelo qual vê-se a capacidade 
contributiva como critério destinado a diferenciar as pessoas, de modo a fazer com que se possa 
identificar quem são os iguais, sob o aspecto do Direito Tributário, e quem são os desiguais, e em que 
medida e montante se desigualam, a fim de que se possa aplicar o princípio da igualdade com o justo 
tratamento a cada um deles.” (CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade 
contributiva e da progressividade. São Paulo: Dialética, 1997, p. 33). 
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No caso do direito tributário, tais fatos hipotéticos são denominados 

hipóteses de incidência , que consistem em determinadas situações que indiquem a 

detenção de riquezas por parte do contribuinte e que possam servir como suporte para a 

respectiva obrigação tributária. 

Dessa forma, a capacidade contributiva, sob o viés jurídico, será aferida a 

partir de signos presuntivos de riqueza  previstos na norma jurídica. Portanto, só se pode 

juridicamente falar em capacidade contributiva nas situações previstas na norma 

jurídica, cujo fato descrito seja a expressão ou externalização de uma riqueza passível 

de ser monetariamente aferida e tributada.  

Portanto, para que se verifique a existência de capacidade contributiva, sob 

o aspecto jurídico-obrigacional, não basta que o contribuinte possua um excedente, mas 

que se verifique a ocorrência de um fato que a lei considere um signo presuntivo de 

riqueza. Dessa forma, a capacidade contributiva é aferida em relação a cada tributo e a 

cada signo presuntivo de riqueza , e não quanto à totalidade dos mesmos.247   

Dessa forma, percebe-se que o conceito jurídico de capacidade contributiva 

é necessariamente mais restrito que o conceito puramente econômico, pois somente se 

verifica naquelas situações em que a lei indica como signos presuntivos de riqueza.  

 

3.4.3 Capacidade contributiva e o paradigma das finanças neutras 

 

Imperioso ressaltar que o princípio da capacidade contributiva foi 

inicialmente formulado no bojo do Estado Fiscal liberal, o qual além de se caracterizar 

por seu viés financeiro e pelos ingressos derivados, se notabilizou pela busca da 

neutralidade fiscal e do Estado Mínimo,248 norteado pela noção liberal clássica de que 

deveria haver uma separação radical entre a esfera pública e a esfera privada. Imperava 

a concepção de que o Estado deveria ser uma ordem essencialmente neutra, evitando 

                                                 
247 “A segunda deformação constritora que sofre o conceito de capacidade contributiva ao penetrar no 
mundo jurídico é a seguinte: a riqueza do contribuinte (que está sendo relacionada com o tributo singular) 
não é a totalidade da riqueza do contribuinte, mas unicamente um fato-signo presuntivo de sua renda ou 
capital.” (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 
2010, p. 532). 
248 Montesquieu foi um dos fautores do modelo do Estado Mínimo, ao criticar com veemência a 
tributação excessiva, que teria efeito confiscatório, retirando o “estímulo natural” do homem pela riqueza 
e pela prosperidade: “ A natureza é justa para com os homens; recompensa-os de seus esforços; torna-os 
laboriosos porque aos maiores trabalhos confere as maiores recompensas. Todavia, se um poder arbitrário 
suprime as recompensas da natureza, readquire-se a aversão pelo trabalho, e a inação parece ser para eles 
o único bem.” (MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 222) 
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quaisquer interferências sobre o plano privado, tendo como finalidade precípua garantir 

a segurança dos cidadãos e assegurar o exercício das liberdades individuais.249  

Um dos principais fautores deste modelo de Estado Gendarme, ou Estado 

“inspetor de quarteirão”, foi o filósofo prussiano Immanuel Kant, que repudiava 

qualquer forma de interferência do Estado na orientação da conduta individual, o que 

denominava autonomia ou autodeterminação.250 O Estado, nos moldes kantianos, 

deveria adstringir-se basicamente à manutenção da ordem jurídica interna, e as ações 

que extrapolassem tal intento seriam invariavelmente consideradas nocivas.251 

Uma das repercussões deste modelo absenteísta de Estado no plano das 

finanças públicas foi a estruturação de um sistema tributário orientado pela busca da 

neutralidade fiscal, no qual a atividade tributante não poderia se orientar no sentido de 

perturbar o tênue equilíbrio das relações entre os particulares, interferindo na disposição 

dos fatores produtivos, na circulação das riquezas e na sistemática do mercado.252 

Primava-se, assim, pela conservação do status quo ante253 por meio de uma tributação 

                                                 
249 “O liberalismo econômico, pelo menos em sua formulação clássica, passou ao largo da 
extrafiscalidade, de uma maneira geral. Se destacou alguns efeitos econômicos dos gastos públicos e de 
certos impostos, fê-lo incidentalmente ou sem uma preocupação especial com isso, que conduzisse a uma 
sistematização. Com efeito, duas idéias básicas, frequentemente mescladas de elementos políticos e 
filosóficos, orientaram as propensões da doutrina: a) a crença de que a administração pública era 
irracional e ineficiente, do que resultariam gastos improdutivos, donde acreditar-se que a arrecadação 
tributária deveria ficar limitada ao mínimo indispensável para financiar tais impostos; b) a fazenda 
pública deveria ser neutral, balizando-se por objetivos puramente fiscais. Era a fé em que a marcha do 
mundo dar-se-ia por si mesma. A regra de deixar as coisas como se encontram.” (FALCÃO, Raimundo 
Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 105). 
250 Sobre o assunto, Cunha Weyne desenvolve uma profunda análise acerca da ética kantiana e seus 
desdobramentos, que repousa fundamentalmente sobre a autonomia da vontade, o que se evidencia na 
seguinte passagem: “(...) Kant entende a vontade como uma faculdade que só se pode encontrar em seres 
racionais e que consiste na sua capacidade de determinar a si mesmo a agir segundo a representação de 
certas leis, isto é, segundo princípios. Para Kant, aquilo que serve à vontade de princípio objetivo da sua 
autodeterminação é o fim (Zweck); e, quando este é dado exclusivamente pela razão, tem de ser válido 
para todos os seres racionais.” (WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da dignidade humana: reflexões a 
partir da filosofia de Kant. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 289).  
251 “Se numa locução pudéssemos sumariar o que Kant entendia por Estado, para atender inviolavelmente 
às consideráveis aspirações de seu tempo, diríamos que o maior favor que se lhe haveria de pleitear, 
condizente com a mentalidade do homem individualista daqueles dias, era manter à distância, e quanto 
mais distante melhor, a odiosa imagem do Estado.” (BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 7. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 138). 
252 “Tinham-se finanças públicas que se voltavam para as tarefas tradicionalmente cometidas ao Estado, 
que haveria de cuidar da defesa exterior, da segurança interior e da promoção de um bem comum que se 
contentava com os serviços de instrução, justiça e obras públicas. Predicava-se uma neutralidade da 
imposição, providenciando-se para que os tributos não alterassem as regras do mercado e a distribuição 
dos ingressos. Importava, isto sim, o equilíbrio orçamentário anual, que deveria ser elaborado de moldes 
que estivesse o mais possível imune à patologia do deficit ou do superavit.” (FALCÃO, Raimundo 
Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 43). 
253 Criticando a suposta “neutralidade” da tributação, são as palavras dos mestres Aliomar Baleeiro e 
Raimundo Bezerra Falcão: “As ‘finanças neutras’, ou que pretendem deixar a estrutura social como a 
encontraram, são, na realidade, também políticas. Defendem uma política de caráter conservador, no 
pressuposto de que o existente é mais ou adequado à coletividade em cujo seio se processa.” 
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economicamente inerte, de modo a preservar a “ordem “natural” do mercado.254 

Acreditava-se que esta ordem teria seus próprios mecanismos de autorregulação, e a 

interferência do Estado inibiria este potencial regulatório inato.       

Nesse cenário, a tributação persegue fins estritamente fiscais ou 

arrecadatórios, e sua única função seria custear a manutenção do aparato estatal. 

Quaisquer objetivos diversos restariam terminantemente vedados, por interferir sobre a 

“sacrossanta” liberdade, nos moldes concebidos pelos teóricos liberais.255 

A fórmula da capacidade contributiva solucionou, a um só tempo, dois 

anseios fundamentais da doutrina liberal: permitiu a convivência entre a liberdade e a 

tributação, por meio da legalidade e da representatividade, e possibilitou a neutralidade 

fiscal e a não interferência do Estado no domínio econômico, na medida em que o 

tributo gravaria os contribuintes segundo uma mesma proporção. Dessa forma, atendia-

se às exigências da justiça e da ética, por meio de uma tributação autoconsentida e 

aprioristicamente isonômica, e do liberalismo econômico, afastando a interferência do 

Estado sobre o equilíbrio das relações privadas. 

                                                                                                                                               
(BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 
189); “ (...) a fazenda ‘neutral’ protege os favorecidos, deixando ao relento os desfavorecidos. É uma 
maneira de praticar um intervencionismo às avessas, pelo menos à luz da Justiça: permite que os 
detentores do capital e dos recursos naturais – por via de consequência, também da mão-de-obra – 
amealhem mais riquezas ainda, aumentando a disparidade entre os indivíduos.” (FALCÃO, Raimundo 
Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 44). 
254 Criticando a concepção liberal de que o mercado consistiria em uma ordem natural, devido a uma 
pretensa propensão inata do ser humano para a busca do lucro e para a apropriação dos bens, Karl Polanyi 
ressalta que o sistema de mercado é uma instituição criada pelo homem, um locus artificialis, na 
expressão de Natalino Irti (“o mercado não é uma instituição espontânea, natural – não é um locus 
naturalis – mas uma instituição que nasce graças a determinadas reformas institucionais, operando com 
fundamento em normas jurídicas que o regulam, o limitam, o conformam; é um locus artificialis” - (IRTI, 
Natalino apud GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 11. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 30). O mercado é uma instituição, produto de determinada cultura, 
dependendo de uma série de fatores e condições para que possa subsistir: “Por mais que nos pareça 
natural fazer essa suposição, ela é injustificada: a economia de mercado é uma estrutura institucional, e 
sempre nos esquecemos disto, que nunca esteve presente a não ser em nosso tempo e, mesmo assim, ela 
estava apenas parcialmente presente.” (POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens da nossa 
época. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, p. 56). 
255 Interessante a observação feita por Raimundo Bezerra Falcão, no sentido de distinguir a tributação 
fiscal e a neutralidade tributária. Mesmo nos casos em que o Estado recorre à tributação com objetivos 
exclusivamente arrecadatórios, ainda assim não haveria que se falar em neutralidade fiscal, que só 
existiria caso a utilidade que é subtraída do contribuinte quando da exigência do tributo possuísse uma 
perfeita equivalência com a contrapartida do Estado através da prestação de serviços públicos, o que não 
se verifica na prática: “Observa-se, no entanto, que, se era razoável falar de uma tributação fiscal, não se 
poderia, com êxito, cogitar da existência de uma fazenda neutral. Isso, ela nunca o foi. É idéia que, não 
obstante haja prosperado como tese, a prática se encarregou de fazer mirrar. Intimamente injusta, seja sob 
a forma de neutralidade por compensação, seja sob a forma de neutralidade por dimensão, sua 
inviabilidade prática emerge, pelo menos com referência à neutralidade por compensação, em face da 
impossibilidade de o Estado restituir aos contribuintes, mediante serviços públicos, o mesmo montante de 
utilidade de que o pagamento dos tributos os tenha privado, sobretudo se se pretender que a restituição se 
dê simultaneamente à privação.” (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e Mudança Social. p. 44)  
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3.4.4 Capacidade contributiva e justiça fiscal 

 

É bastante difundida na doutrina nacional a ideia de que uma tributação 

justa é aquela graduada de maneira uniforme, a partir de um critério único: o da 

capacidade contributiva dos indivíduos,256 não obstante alguns autores mais perspicazes 

já tenham feito algumas considerações sobre a correlação entre ambos os conceitos.257 

De fato, os cidadãos devem ser compelidos a pagar somente na medida em que possuem 

lastro financeiro para tanto. A capacidade contributiva seria, portanto, um 

desdobramento da noção de igualdade no campo tributário.258  

Não obstante o exposto, podem ser formulados os seguintes 

questionamentos:  

                                                 
256 “Ora bem, a capacidade contributiva constitui o pressuposto e o critério da tributação. Como 
pressuposto, exige não só que todos os tributos, em que naturalmente se incluem os impostos extrafiscais, 
mas também os próprios benefícios fiscais tenham por objecto “bens fiscais”, excluindo da tributação, por 
conseguinte, tanto o mínimo existencial quanto o máximo confiscatório. (...) Enquanto critério da 
tributação, a capacidade contributiva rejeita que o conjunto dos impostos (o sistema fiscal) e cada um dos 
impostos de per si tenham por base outro critério, seja ao nível das respectivas normas, seja ao nível dos 
correspondentes resultados. Atento o seu âmbito, um tal critério, objectivamente, vale apenas 
relativamente aos impostos fiscais e no concernente à respectiva obrigação de imposto e, subjectivamente, 
diz respeito somente aos contribuintes (...).” (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, pp. 150-151). 
257 Nesse sentido, vale ressaltar os posicionamentos de certos autores clássicos, expresso nas observações 
de Raimundo Bezerra Falcão, a ressaltar a necessidade de ampliação da concepção de justiça fiscal para 
abranger também a vertente da extrafiscalidade, e Souto Maior Borges, ao ressaltar que a generalidade da 
tributação nada mais é que um dos desdobramentos da isonomia fiscal: “Assim, a tributação extrafiscal é 
fenômeno que caminha de mãos dadas com o intervencionismo do Estado, na medida em que é ação 
estatal sobre o mercado e a, antes sagrada, livre iniciativa. Contribui, além disso, para modificar o 
conceito de justiça fiscal, que não mais persiste somente em referência à capacidade contributiva. 
Pressupõe uma estrutura adequada da fazenda pública, o conhecimento das possibilidades de intervenção 
de que se pode cogitar e o desejo de fazer uso dessas possibilidades, inclusive forçando o seu 
alargamento, pois imobilismo e extrafiscalidade são coisas que se excluem.” (FALCÃO, Raimundo 
Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 47-48); “As exceções ao 
princípio da generalidade da tributação, no direito brasileiro, são ditadas pelas exigências da justiça 
tributária da qual um dos aspectos mais importantes é a igualdade frente ao tributo. Essas exceções à 
generalidade da tributação não podem, sem ofensa à Constituição do Brasil, importar em violação da 
igualdade perante o fisco. A regra da generalidade não passa de um desdobramento da isonomia fiscal.” 
(BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias S.A, 1969, pp. 54-
55). 
258 Nesse sentido é o entendimento de Casalta Nabais, que fica evidente na seguinte passagem: 
“Efectivamente, afirmado contra os privilégios próprios do Estado pré-liberal, o princípio da igualdade 
fiscal teve sempre ínsita sobretudo a ideia de generalidade ou universalidade, nos termos do qual todos os 
cidadãos se encontram adstritos ao cumprimento do dever de pagar impostos, e da uniformidade, a exigir 
que semelhante dever seja aferido por um mesmo critério – o critério da capacidade contributiva. Este 
implica assim igual imposto para os que dispõem de igual capacidade contributiva (igualdade horizontal) 
e diferente imposto (em termos qualitativos e quantitativos) para os que dispõem de diferente capacidade 
contributiva na proporção desta diferença (igualdade vertical). Configurando-se o princípio geral da 
igualdade como uma igualdade material, o princípio da capacidade contributiva enquanto tertium 
comparationis da igualdade no domínio dos impostos, não carece dum específico e directo preceito 
constitucional.” (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 149). 
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a) a capacidade contributiva é um critério absoluto, o único requisito capaz 

de promover a justiça fiscal?  

b) A capacidade contributiva poderia ser flexibilizada, ou mesmo derrogada, 

em alguns casos, por outro critério ou diretriz?  

c) Mesmo pressupondo uma absoluta identidade entre a capacidade 

contributiva e a justiça fiscal (o que desde logo se adianta não ser a 

perspectiva adotada no presente trabalho), qual seria o mecanismo para 

estabelecer o percentual da riqueza disponível que deve ser subtraído e o 

que deve ser preservado? Esse percentual (alíquota do imposto) deve 

manter-se fixo, não obstante o montante da riqueza, ou deverá variar em 

função dela? 

No que se refere à correlação entre a capacidade contributiva e a justiça 

fiscal, é importante ressaltar que esta dependerá essencialmente daquilo que se concebe 

como justiça fiscal. Caso se adote um viés conservativo, que prime pela não intervenção 

no domínio econômico e pela manutenção das estruturas sociais, ou um viés 

transformador, em que se busque efetivamente modificar a realidade por meio do 

remodelamento das relações sociais, a ideia de justiça fiscal poderá sofrer enormes 

variações. 

Vale tecer, ainda, algumas considerações prévias: muito embora a justiça 

fiscal esteja em grande medida relacionada ao fenômeno da despesa pública, ou seja, à 

destinação dos recursos e à maneira como 

 são aplicados, a presente análise da justiça fiscal ficará adstrita ao fenômeno da 

arrecadação, à maneira como a carga tributária é repartida entre os cidadãos. 

 

3.4.5 A capacidade contributiva no ordenamento brasileiro 

 

A ideia de que os indivíduos deveriam arcar com os gastos públicos na 

medida de sua disponibilidade material já estava presente na consciência dos povos há 

vários séculos, tendo sido formulada pelo pensamento escolástico na época da Idade 

Média, que aduziam a necessidade de uma tributação justa conforme as posses dos 

súditos.259 Adam Smith, ao versar sobre a tributação e suas quatro diretrizes principais 

                                                 
259 “Na Idade Média, com a evolução do pensamento filosófico, surgiu uma orientação de Santo Tomás de 
Aquino no sentido de que cada um deveria pagar os tributos secundum facultatem ou secundum equalitem 
proportionis; distinguia este teólogo a existência de impostos justos e impostos injustos, conforme 
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(Igualdade, Certeza, Conveniência e Eficiência), tratou especificamente do conceito de 

capacidade contributiva, 260 a que denominava “ability to pay”.261  

Vale mencionar que Adam Smith não se desvencilhou por completo de sua 

matriz liberal, aduzindo que os indivíduos pagariam na medida de seus interesses na 

proteção fornecida pelo Estado.262  

Stuart Mill é que irá posteriormente vincular a capacidade contributiva à 

ideia de igualdade de sacrifícios, depurando-a de qualquer correlação com a teoria do 

benefício.263  

Rousseau, embora adotando um ponto de partida completamente diverso 

dos cânones liberais, também conclui pela necessidade de repartição igualitária dos ônus 

necessários à manutenção do corpo coletivo, única maneira de se atender à vontade 

geral.264 Tal ideia foi expressamente inscrita na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, em seu artigo 13, segundo o qual cada cidadão deveria contribuir com as 

                                                                                                                                               
obedecessem ou não a este critério.” (CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade 
contributiva e da progressividade. São Paulo: Dialética, 1997, p. 37). 
260 “Os cidadãos de cada estado devem contribuir para o sustento do governo, tanto quanto possível, em 
proporção às suas respectivas habilidades; ou seja, em proporção à renda que cada um respectivamente 
goza sob a proteção do estado.” (SMITH, Adam apud VIGGIANO, Letícia Mary Fernandes do Amaral. 
Justiça tributária e capacidade contributiva: análise comparada entre as teorias de Adam Smith e de 
Augusto Becker, in Revista Novos Estudos Jurídicos. Itajaí/SC, Vol. 13, n. 2, p. 105-118, jul-dez 2008, 
p. 107). 
261 “De fato, a “habilidade para pagar” – como salientado por Smith – deve permear todos os sistemas 
tributários mundiais, em especial aqueles nos quais a Democracia exerce um grande papel, sendo um dos 
fatores cruciais para uma justiça tributária. Nesse tocante, Becker, em meio a sua iluminação doutrinária, 
refere-se à capacidade contributiva nessa mesma linha, ou seja, como sendo ‘sinônimo de Justiça 
Tributária’.” (VIGGIANO, Letícia Mary Fernandes do Amaral. Justiça tributária e capacidade 
contributiva: análise comparada entre as teorias de Adam Smith e de Augusto Becker, in Revista Novos 
Estudos Jurídicos. Itajaí/SC, Vol. 13, n. 2, p. 105-118, jul-dez 2008, p. 111).  
262 “O gasto do governo com os indivíduos de uma grande nação equivale ao gasto de gerenciamento para 
com os locatários de um grande estado, os quais são todos obrigados a contribuir proporcionalmente aos 
seus respectivos interesses nesse estado. Na observância ou negligência dessa máxima consiste a chamada 
igualdade ou desigualdade da tributação.” (SMITH, Adam apud VIGGIANO, Letícia Mary Fernandes do 
Amaral. Justiça tributária e capacidade contributiva: análise comparada entre as teorias de Adam Smith e 
de Augusto Becker, in Revista Novos Estudos Jurídicos. Itajaí/SC, Vol. 13, n. 2, p. 105-118, jul-dez 
2008, p. 107). 
263 “Stuart Mill fez importantes críticas ao princípio do benefício, colaborando para reforçar as convicções 
em favor do princípio da capacidade contributiva, ao dizer que ‘se houvesse alguma justiça, na teoria da 
justiça que estamos analisando [referindo-se à tributação na proporção dos benefícios recebidos do 
Estado], os menos capazes de se ajudarem e defenderem a si próprios, por serem aqueles para os quais a 
proteção do governo é a mais indispensável, teriam de pagar a cota maior do preço dessa proteção – o que 
é o inverso do verdadeiro conceito de justiça distributiva, o que consiste não em imitar, mas em corrigir 
as desigualdades e os erros da natureza.”  (CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade 
contributiva e da progressividade. São Paulo: Dialética, 1997, p. 31). 
264 “Vê-se, assim, que o poder soberano, por mais absoluto, sagrado e inviolável que seja, não ultrapassa 
nem pode ultrapassar os limites das convenções gerais, e que qualquer homem pode dispor plenamente do 
que lhe foi deixado, por essas convenções, de seus bens e de sua liberdade; de modo que o soberano 
nunca tem o direito de onerar mais a um súdito que a outro, porque então, tornando-se a questão 
particular, seu poder já não é competente.” (ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social: princípios 
do direito político. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 42). 
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despesas comuns na medida de sua disponibilidade.265A partir de então, o quesito da 

capacidade contributiva se irradiou pelas constituições dos diversos países. 

O referido princípio foi inserido no ordenamento pátrio já desde a 

Constituição de 1824, que em seu artigo 179, inciso XV, dispunha que “Ninguem será 

exempto de contribuir para as despesas do Estado em proporção dos seus haveres.”266  

Nas Constituições de 1891, 1934 e 1937, tal princípio não foi mencionado 

de maneira expressa, tornando a figurar somente na Constituição de 1946, que, 

semelhante à Carta atual, sucedeu um longo período da ditadura getulista, preocupando-

se em reafirmar os direitos básicos do cidadão e os valores democráticos. Na referida 

carta, o artigo 15, § 1º, isentava da incidência do imposto sobre o consumo, à época de 

competência da União, os itens relacionados ao mínimo indispensável de vida, tais 

como habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico,267 enquanto o artigo 202 

estabelecia a regra geral da capacidade contributiva, com redação bastante semelhante à 

que consta na Constituição atual.268  

A Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, que promoveu 

a reforma do sistema tributário já sob o jugo da ditadura militar, nada dispôs sobre a 

capacidade contributiva, o mesmo se observando nas Constituições outorgadas de 1967 

e a respectiva Emenda Constitucional nº 1 de 1969.  

Somente com a promulgação da Constituição de 1988 que a capacidade 

contributiva voltou a figurar como princípio norteador do Sistema Tributário Nacional, 

em seu artigo 145, § 1º, especialmente no que se refere à figura dos impostos e das 

contribuições.269 

                                                 
265 “Artigo 13º- Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável 
uma contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de acordo  com as suas 
possibilidades.” (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Disponível em 
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos humanos/declar_dir_ 
homem_cidadao.pdf. Acesso em 31 mar. 2013). 
266 BRASIL. Constituição (1824). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>, acesso em 31 mar. 
2013. 
267 “Art 15 - Compete à União decretar impostos sobre (...) § 1º - São isentos do imposto de consumo os 
artigos que a lei classificar como o mínimo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento 
médico das pessoas de restrita capacidade econômica.” Cf. BRASIL. Constituição (1946). Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm>,                   acesso em 31 
mar. 2013. 
268  “Art. 202 - Os tributos terão caráter pessoal, sempre que isso for possível, e serão graduados conforme 
a capacidade econômica do contribuinte.” Cf. BRASIL. Constituição (1946). Legislação Federal do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm>,                   
acesso em 31 mar. 2013. 
269 Casalta Nabais entende que a capacidade contributiva é um princípio que orienta exclusivamente a 
figura dos impostos, enquanto as taxas e demais tributos bilaterais a noção de proporcionalidade entre o 
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A partir de então, a capacidade contributiva passou a ser enunciada como a 

expressão maior da justiça fiscal, uma vez que tanto protege as posses do indivíduo 

quanto garante que a carga tributária seja repartida de maneira isonômica. Contudo, a 

dita isonomia dependerá em grande medida do critério e da metodologia a serem 

adotados, de maneira que a capacidade contributiva pode experimentar uma série de 

desdobramentos, dentre eles, as noções de personalização, seletividade, 

proporcionalidade e progressividade.270 

A personalização implica que a quantificação do gravame fiscal deve levar 

em consideração não somente a riqueza presumivelmente manifestada por meio de 

determinado fato imponível, mas a real disponibilidade do contribuinte, tendo em vista 

suas condições de vida e suas despesas essenciais.  

É clássica na doutrina a distinção entre os impostos reais, que consideram 

apenas as características do fato gerador na fixação do montante do tributo, a exemplo 

dos impostos sobre o patrimônio, e os impostos pessoais, que tomariam em 

consideração as reais condições do contribuinte de arcar com o ônus tributário.271 

Na maioria das situações, o fato gerador em si mesmo considerado revela 

muito pouco sobre as reais disponibilidades do contribuinte, pois desconsidera todos os 

demais fatores, tais como a quantidade de dependentes, suas despesas com saúde e 

educação, eventuais deficiências físicas que possua, dentre outros inúmeros caracteres.  

Um típico exemplo de imposto real é o IPTU (Imposto sobre Propriedade 

Predial e Territorial Urbana), previsto no artigo 156, inciso I, da Constituição Federal de 

                                                                                                                                               
valor devido e a contraprestação estatal: “A este respeito, podemos assinalar que, perante uma figura 
tributária, perante um tributo, para sabermos se, do ponto de vista jurídico-constitucional, estamos perante 
um tributo unilateral ou um imposto ou perante um tributo bilateral ou uma taxa, o que há a fazer é o teste 
da sua medida ou do seu critério, estando pois perante um imposto se apenas pode ser medido ou aferido 
com base na capacidade contributiva do contribuinte, ou perante uma taxa se é susceptível de ser medido 
ou aferido com base na referida ideia de proporcionalidade.”  (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 
ed. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 20-21). Discordamos parcialmente deste posicionamento, na medida 
em que entendemos que a capacidade contributiva permeia o sistema tributário como um todo, e sua 
aplicação jamais poderá ser afastada por completo. A diferença é que no caso das taxas (e demais tributos 
bilaterais, como as contribuições de melhoria), o princípio da capacidade contributiva não possui uma 
aplicação direta, mas subsidiária, podendo ser invocada para legitimar uma eventual redução ou isenção 
na cobrança de taxas sobre indivíduos de restrita condição financeira.     
270 São estes os principais desdobramentos da capacidade contributiva no entender de Luciano Amaro. 
(AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 140-142). 
271 “A tendendo ao peso relativo da incidência real e da incidência pessoal, pode falar-se de impostos reais 
e impostos pessoais. Nos primeiros, atinge-se a matéria colectável objectivamente determinada, fazendo-
se abstracção portanto da concreta situação económica do contribuinte (...) nos segundos, tem-se em 
consideração a concreta situação económica do contribuinte, isto é, o valor da sua fortuna e dos seus 
rendimentos, por um lado, e o montante dos encargos que tem obrigatoriamente que suportar, por outro.” 
(NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 52-53).  
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1988.272 O referido imposto toma como base de cálculo o valor venal do imóvel, 

abstraindo por completo as reais condições de seus proprietários, podendo-se cogitar o 

caso de indivíduos que residem em uma área que sofreu intensa valorização imobiliária 

em pouco tempo (em virtude das obras preparatórias para a Copa do Mundo, por 

exemplo) serem obrigados a se mudar por não terem condições de arcar com o 

consequente aumento do imposto.273  

Nesse sentido, os impostos pessoais, por possuírem uma relação mais 

próxima com a capacidade contributiva do cidadão, tenderiam a ser mais justos que os 

impostos tipicamente reais. Nabais ressalta as seguintes características dos impostos 

pessoais: a) levam em consideração o rendimento global do contribuinte; b) excluem da 

tributação o mínimo existencial; c) permitem o abatimento dos encargos relacionados à 

manutenção da família; d) sujeita o substrato fático a uma taxação progressiva.274 

A seletividade consiste em outro desdobramento da capacidade contributiva, 

ao permitir que determinadas peculiaridades do objeto tributável possam ser levadas em 

consideração na quantificação da alíquota do imposto, como é o caso do IPVA (Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores), imposto estadual, cujas alíquotas podem 

variar em função do tipo e da utilização do veículo,275 e do próprio IPTU, cujas 

alíquotas podem ser diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.276  

A seletividade assume especial importância no que se refere aos impostos 

incidentes sobre a produção e o consumo, como é o caso do IPI (Imposto sobre 

                                                 
272 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 31 mar. 2013). 
273 Luciano Amaro defende que mesmo os impostos tipicamente classificados como reais também 
deveriam sofrer influência da capacidade contributiva em sua graduação, postura com a qual 
concordamos: “(...) os impostos reais (que consideram, objetivamente, a situação material, sem levar em 
conta as condições do indivíduo que se liga a essa situação) também devem ser informados pelo princípio 
da capacidade contributiva, que é postulado universal da justiça fiscal.” (AMARO, Luciano. Direito 
Tributário Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 140). 
274 NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 53. 
275 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
   (...) 
    III - propriedade de veículos automotores. 
    § 6º O imposto previsto no inciso III: 
   (...) 
    II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. 
276Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
   I - propriedade predial e territorial urbana;  
    § 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto 
previsto no inciso I poderá: 

(...) 
II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 
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Produtos Industrializados), imposto federal que incide na circulação dos referidos 

produtos, e do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

de Transporte e Comunicação), imposto estadual, cujas alíquotas irão variar de acordo 

com a essencialidade do produto, conforme prescrevem os artigos 153, §3º, inciso I,277 e 

155, § 2º, inciso III,278 respectivamente.  

O critério da seletividade, no caso do IPI e do ICMS, será (ou poderá sê-lo, 

no caso do ICMS) graduado na razão inversa da essencialidade do bem: quanto maior a 

necessidade do bem à subsistência do indivíduo, menor deverá ser a alíquota 

correspondente, a partir da presunção de que os bens mais básicos serão os mais 

consumidos pelas pessoas de parcas condições financeiras, enquanto que os bens 

supérfluos ou suntuários somente serão adquiridos pelos detentores de elevada condição 

financeira, detentores de renda excedente. 

No que se refere aos institutos da proporcionalidade e da progressividade, o 

tópico seguinte será dedicado especificamente para analisá-los. 

 

3.4.5.1 Proporcionalidade e progressividade 

 

A ideia de justiça possui relação direta com a noção de equidade, e esta, por 

sua vez, está intimamente relacionada à ideia de proporção ou simetria. Dessa forma, 

tratar igualmente os indivíduos consistiria em fazê-lo de acordo com uma justa medida 

ou proporção, que deveria se manter constante em todas as situações.   

Tal ideia admite dois desdobramentos: 

 a)  a proporção que toma por base a razão entre a riqueza inicial e a riqueza 

final do contribuinte, que deve manter-se constante para todos os casos;  

b) a ideia de proporção relacionada à utilidade da riqueza residual, ou seja, o 

grau de satisfação proporcionado pela quantia que sobra ao indivíduo 

                                                 
277 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

(...) 
IV - produtos industrializados; 
§ 3º - O imposto previsto no inciso IV: 
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; 

278 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(...) 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
(...)  
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços; 
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após a constrição patrimonial, ou a denominada utilidade marginal da 

riqueza.  

A primeira noção é o fundamento da tributação proporcional, que obedece a 

uma progressão aritmética; a segunda noção é o fundamento da tributação progressiva, 

que obedece a uma progressão geométrica. 

A tributação proporcional se baseia em uma proporção aritmética, que 

consiste em uma progressão linear de uma determinada grandeza. Segundo essa 

concepção, uma tributação equânime consistiria em uma tributação graduada segundo 

uma proporção (alíquota) fixa, que retira o mesmo percentual da riqueza inicial do 

contribuinte.  

Supondo uma tributação à alíquota fixa de 10% (dez por cento), a incidir 

sobre os seguintes montantes: R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os valores arrecadados seriam respectivamente os 

seguintes: R$ 100,00 (cem reais), R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Percebe-se que a proporção entre a riqueza final e a riqueza inicial é constante 

para todos os casos: 9/10, ou 90% (noventa por cento). A tributação proporcional, ao 

possibilitar a manutenção de uma proporção constante entre a riqueza inicial e a riqueza 

final, seria responsável por conservar o equilíbrio entre os particulares.   

A tributação proporcional não leva em consideração o grau de utilidade 

marginal da riqueza, ou seja, a satisfação que a riqueza remanescente poderia 

proporcionar ao particular. Segundo a economia clássica, a utilidade marginal dos bens 

tende a ser decrescente, no sentido de que cada unidade adicional de determinado bem 

proporcionará uma utilidade levemente inferior em relação à unidade imediatamente 

anterior. A utilidade marginal decrescente pode ser graficamente representada por uma 

assíntota vertical, em que o valor de determinado bem, representado no eixo y, decresce 

na medida em que aumenta a sua quantidade, representada no eixo x, conforme a 

ilustração a seguir: 
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Figura 3 - Ilustração da variação de utilidade marginal da riqueza 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tornando ao caso anteriormente ilustrado de uma tributação a uma alíquota 

fixa de 10% (dez por cento), a riqueza residual, aquela existente após a incidência 

tributária, foi respectivamente de R$ 900,00 (novecentos reais), R$ 9.000,00 (nove mil 

reais) e R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Não obstante a proporção entre os valores 

iniciais e finais seja exatamente a mesma, analisando a utilidade marginal dos 

respectivos montantes, percebe-se que os R$ 900,00 (novecentos reais) que restaram ao 

primeiro indivíduo são muito mais úteis a ele que a última parcela de R$ 900,00 

(novecentos reais) que compõe os R$ 90.000,00 (noventa mil reais) do terceiro 

indivíduo.  

Em outras palavras, não obstante a proporção entre os rendimentos tenha se 

mantido a mesma, o sacrifício exigido do primeiro indivíduo, que provavelmente 

precisou descartar itens essenciais ao seu consumo para conseguir arcar com o 

pagamento do tributo, foi muito maior que aquele suportado pelo terceiro indivíduo, 

cujo valor residual representa renda livre, que poderá ser utilizada da forma que bem 

entender. Uma tributação estritamente proporcional, ao desconsiderar o fator econômico 

da utilidade marginal dos bens, pode, na prática, configurar-se como uma iniquidade 

repulsiva. 

A tributação progressiva, quando aplicada como um desdobramento da 

capacidade contributiva, é técnica na qual a alíquota varia juntamente e no mesmo 

sentido da base de cálculo, aumentando na medida do alargamento da respectiva base 

imponível. Trata-se de uma tentativa de adequar a tributação ao critério da utilidade 

marginal da riqueza, graduando proporcionalmente menos, ou mesmo isentando, os 

bens indispensáveis à subsistência, cuja utilidade para o indivíduo seria bastante alta, e 
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proporcionalmente mais, respeitado o limite confiscatório, os bens excedentes dos 

particulares, cuja utilidade lhes seria relativamente baixa.  

Outra justificativa para a tributação progressiva, também com fundamento 

na noção de utilidade marginal, é que as riquezas abundantes estariam sendo 

subutilizadas se permanecessem com os particulares, podendo ser mais bem 

aproveitadas se canalizadas para as despesas públicas, o que promoveria um efetivo 

incremento da utilidade global. Nesse sentido, a progressividade, em alguns casos 

específicos, superaria o critério da proporcionalidade sob dois aspectos: o da utilidade, 

ou eficiência, próprio da economia, e o da justiça fiscal, próprio da ética. 

A noção de que a tributação deveria se pautar pela técnica da 

progressividade chegou a ser esboçada por Montesquieu, não obstante sua sólida matriz 

liberal, classificando os bens particulares, conforme sua natureza e sua destinação, em 

necessários, úteis e supérfluos. Os bens necessários não deveriam ser taxados; os bens 

úteis deveriam ser taxados segundo uma determinada proporção, e os bens supérfluos 

deveriam ser taxados em uma proporção maior que a dos úteis.279 

A tributação progressiva deve ser graduada de maneira que o decréscimo de 

utilidade marginal seja proporcional em todos os casos, de maneira que a razão entre a 

utilidade marginal final e a utilidade marginal inicial se mantivesse constante em todas 

as situações.  

A título de exemplo, poder-se-ia supor os seguintes índices: 5% (cinco por 

cento) para o montante de R$ 1.000,00 (reais), respeitado o mínimo existencial; 15% 

(quinze por cento) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 30% (trinta por 

cento) sobre o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pressupondo não 

ultrapassado o limite não confiscatório.  

Contudo, além da imensa dificuldade em se aferir a utilidade marginal das 

rendas em geral, é praticamente impossível que a técnica da tributação conseguisse 

alcançar esse desiderato de maneira perfeitamente proporcional. A tributação 

progressiva permanece, portanto, como uma tentativa de aproximação deste ideal.    

Observa-se, contudo, que o objetivo perseguido pela tributação progressiva, 

quando utilizado como um desdobramento da capacidade contributiva, é exatamente o 

mesmo da tributação proporcional: arrecadar fundos aos cofres públicos preservando o 

                                                 
279 “Julgou-se que cada qual possuísse um necessário material igual; que esse necessário material não 
deveria ser taxado; que o útil vinha em seguida e deveria ser taxado, menos, porém, que o supérfluo, e 
que a grandeza da taxa sobre o supérfluo impediria o supérfluo.” (MONTESQUIEU. Do Espírito das 
Leis. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 224). 
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equilíbrio na relação entre os particulares. A única diferença é que se utiliza de um 

critério mais refinado e eficiente que o da proporcionalidade, pois não se limita a 

analisar o valor nominal da riqueza, mas o seu valor substancial, a sua utilidade para o 

seu detentor. Não obstante, tal requisito, nos moldes acima delineados, não visa à 

redistribuição das riquezas, mas à manutenção do status quo. 

Vale ressaltar, contudo, que a progressividade nem sempre representa uma 

técnica de graduação da capacidade contributiva, podendo servir a dois outros objetivos 

nitidamente extrafiscais:  

a) como instrumento de política pública, independentemente da noção de 

justiça fiscal, a exemplo das alíquotas progressivas de IPTU como 

punição à subutilização do solo urbano, de modo a incentivar o adequado 

aproveitamento da propriedade territorial urbana, em atendimento à sua 

função social constitucionalmente prevista;280  

b) a progressividade como forma de redistribuição de riquezas,281 e não 

meramente de repartição da carga tributária, em que a progressividade 

iria além da redução proporcional da utilidade marginal, alterando o 

próprio equilíbrio na distribuição das rendas. 

No tópico seguinte, a capacidade contributiva será analisada juntamente 

com seu principal contraponto: a extrafiscalidade. Tais critérios, atuando de maneira 

conjugada (conforme foi explicitado no tópico 2.3.1), condicionam o fenômeno da 

incidência tributária.  

 

                                                 
280 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.  
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: (...) II - imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
281 “Aqui, sem a pretensão de esgotar o tema, impõe esclarecer que o conceito de redistribuição envolve 
uma série de fatores, tais como a determinação dos sujeitos contribuintes e beneficiados, dos bens a serem 
protegidos, dos critérios a serem adotados no processo de distribuição e, ainda, de quais os mecanismos 
sociais aptos à realização dessa redistribuição de riqueza.” (CORRÊA, Samantha. Fundamentos Éticos da 
Tributação, in Revista Âmbito Jurídico. Rio Grande, nº 89, ano XIV, junho 2011, p. 1, disponível em 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9728&revist
a_caderno=26, acesso em 29 mar. 2013).   

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9728&revista_caderno=26
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9728&revista_caderno=26
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3.4.6 Capacidade contributiva e extrafiscalidade 

 

Quando se analisa o instituto da capacidade contributiva conjuntamente com 

a extrafiscalidade, algumas questões podem ser destacadas: 

1)  capacidade contributiva e extrafiscalidade necessariamente representam 

ideias antagônicas?  

2) a extrafiscalidade sempre configura uma violação à capacidade 

contributiva, ou ambas podem conviver em relativa harmonia?  

3)  é constitucionalmente permitida a instituição de tributos com finalidades 

predominantemente extrafiscais, além do caso dos “impostos flexíveis” 

(Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Produtos 

Industrializados e Imposto sobre Operações Financeiras), previstos no 

artigo 153, § 1º, da Constituição Federal de 1988, cujas alíquotas podem 

ser alteradas pelo Poder Executivo mediante decreto? 

No que se refere ao primeiro questionamento, pode-se perceber que, de fato, 

a capacidade contributiva e a extrafiscalidade possuem fundamentos distintos: enquanto 

a primeira tem por objetivo imediato carrear recursos para as despesas públicas levando 

em conta as possibilidades de cada contribuinte em particular, a segunda pretende 

implementar uma determinada finalidade constitucional de maneira direta.  

Quanto ao segundo questionamento, a extrafiscalidade sempre representará 

uma restrição à capacidade contributiva, muito embora ambas possam (e devam) 

coexistir, como costuma ocorrer na prática.282 O que ocorre é que a extrafiscalidade, 

quando atua de maneira conjugada com a capacidade contributiva (vide tópico 2.3.1.1), 

conduz a resultados diferentes daqueles que seriam obtidos caso a capacidade 

contributiva fosse tomada de maneira isolada. Nas situações em que ambos os critérios 

atuam conjugadamente, o resultado final terá preferência sobre aquele que seria obtido 

com a utilização exclusiva do quesito da capacidade contributiva.  

                                                 
282 Muito embora se possa analisar e formular os conceitos de fiscalidade e extrafiscalidade de maneira 
estanque a nível abstrato, tais realidades quase sempre se encontram atreladas nas situações concretas, daí 
porque não se pode falar em exclusivamente fiscais ou extrafiscais, mas em termos de predominância 
deste ou daquele critério: “ (...) para se ter uma idéia de quanto um tributo é fiscal ou extrafiscal, é 
imprescindível que se tenha em conta qual a inspiração predominante quando de sua criação ou posterior 
aplicação. E que, não obstante possível a separação conceitual, é um pouco complicada a distinção 
prática. Com frequência, sói ocorrer de se superporem as duas conotações. Em tal hipótese, só o critério 
da predominância salvará a distinção fática.” (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e Mudança 
Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 49).  
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Vale ressaltar que, em determinados casos concretos, como aqueles 

relacionados aos “impostos flexíveis” e às denominadas Contribuições de Intervenção 

no Domínio Econômico (CIDE´s), com destaque para a CIDE-Combustível, prevista no 

artigo no artigo 177, § 4º, da Constituição Federal de 1988,283 a extrafiscalidade assume 

preponderância sobre o quesito da capacidade contributiva, tornando-se o critério 

primário, enquanto a capacidade contributiva passa à condição de critério secundário.  

Em casos excepcionais, a extrafiscalidade poderia suprimir parcialmente a 

capacidade contributiva, interferindo sobre o seu núcleo essencial e suspendendo sua 

eficácia temporariamente, ou mesmo por período indeterminado, como no caso dos 

incentivos fiscais concedidos sem prazo certo para a sua revogação, que serão 

analisados no quarto capítulo deste trabalho.  

Quanto ao último questionamento, acerca da possibilidade de utilização de 

tributos com intuito predominantemente extrafiscal, tal procedimento é plenamente 

compatível com a Constituição Federal, desde que não implique na ampliação da 

hipótese de incidência tributária, para abranger fatos geradores não previstos na norma 

instituidora. Em outras palavras, finalidades extrafiscais podem interferir na 

determinação do montante do tributo devido, alterando-o para mais ou para menos, 

conforme se destinem a estimular ou inibir uma conduta determinada. Contudo, jamais 

poderão ser utilizadas para extrapolar a hipótese de incidência da norma que institui o 

tributo284. 

                                                 
283 Art. 177. Constituem monopólio da União: 
(...) 
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de 
importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
combustível deverá atender aos seguintes requisitos: 
I - a alíquota da contribuição poderá ser:   
a) diferenciada por produto ou uso;  
b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b;   
II - os recursos arrecadados serão destinados:   
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e 
derivados de petróleo;   
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás;  c) ao 
financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. 
284 Um exemplo de interpretação ampliativa da hipótese de incidência é o caso de 
cobrança da contribuição previdenciária patronal prevista no artigo 195, inciso I, alínea 
a, da Constituição Federal, sobre importâncias pagas pela empresa que desbordam do 
conceito de salário, como é o caso do auxílio-doença pago pela empresa nos 15 (quinze) 
primeiros dias de afastamento do empregado, salário-maternidade, férias e terço de 
férias. Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no bojo 
do Recurso Extraordinário 1.322.945, seguindo o relatório do Ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho, entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre 
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3.4.6.1 Noções preliminares sobre a extrafiscalidade 

 

Antes de discorrer mais a fundo sobre as relações que existem entre a 

capacidade contributiva e a extrafiscalidade, é necessário trazer alguns esclarecimentos 

e noções preliminares sobre este instituto. 

Quanto ao conceito de extrafiscalidade, esta consiste na utilização do 

instrumental tributário para a persecução de fins não arrecadatórios, mas políticos, 

econômicos, sociais, dentre outros, interferindo diretamente sobre uma determinada 

estrutura ou sistema social.  

Através da extrafiscalidade, o Estado procura reordenar um determinado 

aspecto da realidade, de modo a obter certos resultados predeterminados.285 Dessa 

forma, a extrafiscalidade possui um caráter eminentemente dinâmico e prospectivo, de 

maneira a efetivar modificações específicas no meio social. Tais objetivos podem ser os 

mais variados possíveis, desde o controle da inflação, o protecionismo alfandegário, o 

desenvolvimento de uma determinada região, dentre outros.286 

A extrafiscalidade está diretamente relacionada à política intervencionista 

do Estado, quando este pretende reorientar a realidade, atuando como agente normativo 

                                                                                                                                               
os referidos valores, sob o fundamento de que tais quantias não possuem natureza 
salarial, vez que ausente o caráter da contraprestação e que tais valores não se 
incorporam ao salário para fins de cálculo dos benefícios de aposentadoria. Cf. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Seção. Relator Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, julgado em 27.02.2013, DJe de 08.03.2013. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?newsession=yes&tipo_visualizacao=RESUM
O&b=ACOR&livre=1322945. Acesso em 17 mai. 2013. 
285 Raimundo Bezerra Falcão explicita alguns dos diversos objetivos que o Estado poderia implementar 
através da tributação extrafiscal, que não se restringem ao domínio econômico propriamente dito, 
podendo interferir inclusive sobre determinados atos da vida pessoal sem qualquer conotação econômica 
imediata, como é o caso do planejamento familiar: “Entretanto, como arremate, repisaremos que, por 
extrafiscalidade, entender-se-á a atividade financeira que o Estado exercita sem o fim precípuo de obter 
recursos para seu erário, para o fisco, mas sim com vistas a ordenar ou reordenar a economia e as relações 
sociais, intervindo, portanto, por exemplo, no mercado, na redistribuição de riquezas, nas tendências 
demográficas, no planejamento familiar. No fundo – mas não unicamente, importa em atuar sobre a 
economia, para mudar o panorama social.” (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e Mudança 
Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 48-49). 
286 “Ainda lembrando as expressões sempre felizes de Souto Maior Borges, a base doutrinária da 
extrafiscalidade ‘não considera a atividade econômica um simples instrumento ou meio de obtenção de 
receita, utilizável para o custeio da despesa pública. Através dela, o Estado provoca modificações 
deliberadas nas estruturas sociais. É, portanto, um fator importantíssimo na dinâmica sócio-estrutural (...) 
Em face disso, tem-se procurado utilizar o instrumental financeiro – mais especificamente, o tributário, no 
nosso caso, a fim de que se obtenham deliberados resultados econômicos e políticos, como reprimir a 
inflação, evitar desemprego e a recessão, desaquecer a atividade econômica, proteger a indústria nacional, 
promover a redistribuição de renda nacional, nivelar fortunas, atuar sobre a densidade demográfica ou a 
distribuição espacial da população, entre muitos outros fins” (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação 
e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 45-46). 
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e regulador da atividade econômica, no exercício das prerrogativas de fiscalização, 

incentivo e planejamento, conforme estabelece o artigo 174 da Constituição Federal de 

1988.287 

Consoante às atribuições mencionadas pelo dispositivo supra, pode-se 

classificar a atividade intervencionista do Estado em dois grupos: atividades 

regulatórias e atividades de incentivo e planejamento. 

Quanto à primeira categoria, está relacionada à correção de distorções e 

oscilações repentinas, de maneira a controlá-las e estabilizá-las, em geral visando a 

objetivos contingencias, de curto ou médio prazo, tais como regular a taxa de juros, a 

inflação, a cotação da moeda, a balança comercial, passíveis de grandes oscilações em 

pequenos intervalos de tempo.  

Quanto à segunda categoria, está relacionada à promoção de políticas 

públicas diretamente ligadas a valores constitucionais, tais como a proteção do meio 

ambiente e o desenvolvimento nacional, demandando estratégias duradouras ou de 

longo prazo. 

Dentre os denominados tributos regulatórios, podem-se destacar os impostos 

alfandegários (imposto de importação e imposto de exportação), o imposto sobre 

produtos industrializados (IPI) e os impostos sobre operações financeiras (operações de 

câmbio, crédito e valores mobiliários). Tendo em vista a dinamicidade da variação dos 

indicadores econômicos no cenário de uma economia de mercado globalizada, em que 

inúmeros fatores estão intimamente interligados em uma cadeia de interferência 

recíproca, o Estado precisa dispor de instrumentos técnico-jurídicos capazes de 

rapidamente responder a tais oscilações e controlar os seus efeitos. Nesse sentido, o 

manejo de tais instrumentos deve prescindir de formalismos exagerados, de maneira a 

conferir uma ampla margem de liberdade e flexibilidade ao Estado para se adaptar a tais 

situações de maneira célere e eficiente.  

Quanto à utilização do instrumental tributário voltada a realizar 

modificações duradouras ou permanentes, o Estado não busca meramente se adaptar à 

realidade, mas efetivamente transformá-la, orientado por um determinado valor 

constitucionalmente estabelecido. É com este intuito que o Estado institui os incentivos 

fiscais, que constituem valiosas ferramentas de alteração da realidade.  

                                                 
287 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 
lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado. 
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3.4.6.2 Extrafiscalidade e a teoria dos sistemas 

 

O fenômeno da tributação extrafiscal está inserido nesse contexto de 

funcionalização da atividade financeira do Estado, a qual se caracteriza pelo fato deste 

se utilizar do instrumental tributário na persecução de outras finalidades que desbordam 

da mera arrecadação de recursos para o custeio das despesas públicas.  

A utilização sistemática e coerente de tal técnica resultou da compreensão 

de que o sistema jurídico integra uma rede de subsistemas sociais, dentre eles o 

econômico e o político, conforme preconiza a teoria dos sistemas, cujo principal 

expoente é o sociólogo alemão Niklas Luhmann.288  

Embora o sistema jurídico seja autônomo em relação aos demais, uma vez 

que possui diretrizes e condicionantes próprias, não é um sistema completamente 

fechado, infenso às interferências dos demais. Os diversos sistemas estabelecem 

interações recíprocas, de maneira que modificações na metodologia de aplicação das 

normas jurídicas repercutem diretamente sobre a organização dos demais sistemas 

sociais.289 

Conforme ressalta Luhmann, cada um dos sistemas sociais se orienta por 

uma lógica específica, possuindo uma espécie de “linguagem” ou “moeda” própria:290 o 

                                                 
288 Sobre o assunto, Cf. MACHADO, Fábio Guedes de Paula; CAETANO, Matheus Almeida; MOURA, 
Bruno de Oliveira. O Direito sob a perspectiva da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. In: Revista 
Sociologia Jurídica. nº 9, jul./dez. 2009. Disponível em http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-
9/227-o-direito-sob-a-perspectiva-da-teoria-dos-sistemas-de-niklas-luhmann. Acesso em 29 jul. 2013; 
LUHMANN, Niklas. El Derecho de la Sociedad. Disponível em 
http://archivosociologico.files.wordpress.com/2010/07/el-derecho-de-la-sociedad-  niklas-luhmann.pdf. 
Acesso em 29 jul. 2013. 
289 "Em relação ao sistema social considerado em seu todo, em todas as suas articulações e inter-relações, 
o direito é um subsistema que se posiciona ao lado dos outros subsistemas, tais como o econômico, o 
cultural e o político, e em parte se sobrepõe e contrapõe a eles. Ora, aquilo que o distingue dos outros 
subsistemas, junto aos quais constitui o sistema social em seu todo, é a função (...) A passagem da teoria 
estrutural para a teoria funcional é também a passagem de uma teoria formal (ou pura!) para uma teoria 
sociológica (ou impura?)" (BOBBIO, Noberto. Da Estrutura à Função: novos estudos da Teoria do 
Direito. Prefácio à edição brasileira de Mário Losano, e apresentação de Celso Lafer. Barueri, São Paulo: 
Manole, 2007, p. XIII). 
290 "(...) a relação entre sistema e entorno se dá mediante a seletividade do sistema em relação ao 
processamento das informações do entorno. É o próprio sistema que decide processar ou não a 
informação externa, através de estruturas especializadas. Segundo a “lei da variedade necessária 
(formulada por ASHBY) a relação entre sistema e entorno é uma relação entre distintas complexidades, 
em que a complexidade do sistema, como requisito constitutivo, é sempre menor do que a complexidade 
do ambiente: a complexidade do ambiente não pode ser abarcada pelo sistema, até porque caso contrário 
as complexidades seriam idênticas e com isso inexistiria sistema e entorno, mas somente entorno. A idéia 
de seletividade significa que o sistema seleciona apenas alguns estdos do entorno (input seletivo), para os 
quais dispõe de estrutura para processar (para engatar um output), de modo que os demais estados são 
indiferentes para a operação do sistema. A noção de seleção torna-se, portanto, reitora da moderna teoria 

http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-9/227-o-direito-sob-a-perspectiva-da-teoria-dos-sistemas-de-niklas-luhmann
http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-9/227-o-direito-sob-a-perspectiva-da-teoria-dos-sistemas-de-niklas-luhmann
http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-9/227-o-direito-sob-a-perspectiva-da-teoria-dos-sistemas-de-niklas-luhmann
http://archivosociologico.files.wordpress.com/2010/07/el-derecho-de-la-sociedad-niklas-luhmann.pdf
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sistema político se estrutura em torno do critério do poder, entendido como a 

capacidade de agir conforme a própria vontade ou de submeter a vontade dos demais  

à própria; o sistema econômico se orienta pelo critério do preço, principal medida da 

utilidade, atribuindo-se valor monetário aos bens em função desta variável; por fim, o 

sistema jurídico se orientaria pelo critério da legalidade, que seria utilizado para 

distinguir entre as normas e condutas legais e , portanto, conformes com o ordenamento 

jurídico; e as ilegais, e, portanto, desconformes. 

Dessa forma, as relações que se estabelecem entre os indivíduos nos 

respectivos subsistemas sociais seriam orientadas pelos critérios correspondentes: as 

relações políticas dependeriam basicamente das diferenças na repartição de poder entre 

os indivíduos que a compõem; as relações econômicas, em especial as de troca, teriam 

por escopo maximizar as utilidades dos indivíduos nelas envolvidos; por fim, as 

relações jurídicas teriam por intuito conferir a proteção do ordenamento jurídico aos 

direitos dos particulares envolvidos, permitindo-lhes recorrer aos mecanismos de sanção 

institucionalizada. 

A técnica da extrafiscalidade, quando utilizada de forma consciente e 

orientada, seria capaz de fazer com que as diretrizes jurídicas interferissem sobre os 

demais subsistemas sociais, de maneira a alcançar certos resultados predeterminados. 

Tal intento só é possível caso se conheça razoavelmente os nexos de causalidade entre 

as normas jurídicas e o critério que orienta o respectivo sistema social. Noutro giro, se a 

norma jurídica pretende minimizar a repartição assimétrica de poderes no meio social, 

deve ser capaz de interferir diretamente sobre este critério, ao instituir o financiamento 

público de campanhas políticas, por exemplo.291  

                                                                                                                                               
dos sistemas." (MACHADO, Fábio Guedes de Paula; CAETANO, Matheus Almeida; MOURA, Bruno de 
Oliveira. O Direito sob a perspectiva da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. In: Revista Sociologia 
Jurídica. nº 9, jul./dez. 2009. Disponível em http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-9/227-o-
direito-sob-a-perspectiva-da-teoria-dos-sistemas-de-niklas-luhmann. Acesso em 29 jul. 2013). 
291 O financiamento público de campanhas é alvo de intensos debates, tanto nos meios de comunicação 
como na esfera legislativa. Tal matéria foi objeto do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 268/2011, de 
autoria dos senadores José Sarney e Francisco Dornelles que, conforme o seu artigo 1º, visa estabelecer o 
financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais, vedadas todas as modalidades de doações 
privadas (artigo 24), e impondo aos partidos políticos a disponibilização de relatório discriminando os 
recursos em dinheiro que tenham recebido para financiamento da campanha eleitoral, e os gastos que 
realizarem, em sítio criado pela Justiça Eleitoral (artigo 28, § 4º). O referido projeto tramita juntamente 
com o Projeto de Lei da Câmara nº 14/2013, de autoria do Deputado Edinho Araújo, que dispõe sobre a 
repartição dos recursos do Fundo Partidário e sobre o acesso gratuito dos partidos políticos ao rádio e à 
televisão. Tais projetos encontram-se tramitando em conjunto no Senado. Cf. BRASIL. Projeto de Lei do 
Senado nº 268, de 2011. Dispõe sobre o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais e dá 
outras providências. Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t= 
90747&tp=1, acesso em 29 mai. 2013; BRASIL. Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013. Altera as Leis 
nºs 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, nos termos que especifica. 

http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-9/227-o-direito-sob-a-perspectiva-da-teoria-dos-sistemas-de-niklas-luhmann
http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-9/227-o-direito-sob-a-perspectiva-da-teoria-dos-sistemas-de-niklas-luhmann
http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-9/227-o-direito-sob-a-perspectiva-da-teoria-dos-sistemas-de-niklas-luhmann
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=%2090747&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=%2090747&tp=1
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Caso a norma extrafiscal pretenda repercutir no domínio das relações 

econômicas, deve interferir diretamente sobre o mecanismo de formação do preço, 

tornando determinadas escolhas economicamente mais atrativas ou repulsivas, 

conforme o objetivo seja incentivá-las ou inibi-las.   

Em outras palavras, a técnica da extrafiscalidade se propõe a decodificar a 

“linguagem” jurídica e convertê-la no tipo de linguagem específica que orienta o 

sistema social sobre o qual pretende interferir, “convertendo norma em preço” para 

interferir sobre a ordem econômica, por exemplo. Somente assim as normas jurídicas 

podem condicionar os demais sistemas sociais de maneira planejada e consciente. Em 

casos como este, as normas jurídicas serão avaliadas não sob o viés estrutural, ou 

interno, mas principalmente sob o viés funcional, ou externo, que se refere às suas inter-

relações com os demais subsistemas sociais. 

Dessarte, para que as finalidades extrafiscais da norma possam ser 

devidamente alcançadas, faz-se necessária a adoção de uma metodologia diferenciada 

de imposição fiscal, tendo em vista que o clássico critério da capacidade contributiva 

está estritamente atrelado à repartição isonômica da carga tributária entre os cidadãos, 

desconsiderando as demais repercussões que podem advir da utilização das normas 

tributárias. 

 

3.4.6.3 Extrafiscalidade e competência tributária 

 

No que tange à instituição de novos tributos voltados a objetivos 

eminentemente extrafiscais, tal procedimento é possível, embora não seja 

recomendável, tendo em vista a elevada carga tributária brasileira. Além disso, o fato ou 

situação escolhida deve necessariamente possuir um conteúdo econômico quantificável 

e o tributo deve ser instituído em estrita observância aos requisitos previstos no artigo 

154, inciso I, da Constituição Federal, no caso de se tratar de imposto ou 

contribuição.292  

                                                                                                                                               
Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=126628&tp=1, acesso em 29 
mai. 2013. 
292 Art. 154. A União poderá instituir:  
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-
cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=126628&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=126628&tp=1
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Vale ressaltar que a instituição de novos tributos com intuito extrafiscal é 

medida excepcional, e somente podem ser destinados ao atendimento das finalidades 

constitucionalmente previstas.293      

Importante ressaltar que, em matéria tributária, os entes públicos estão 

estritamente vinculados às suas respectivas esferas de competência, de maneira que 

somente podem exercer o poder de tributar através da instituição de exações fiscais na 

medida das prerrogativas conferidas pela Constituição Federal.  

Essa repartição de competência pela Constituição Federal toma por base 

determinados fatos ou situações referentes à pessoa do contribuinte que se reputa 

indicativos da existência de riqueza ou capacidade econômica possuída por este, e que, 

portanto, poderia originar uma obrigação tributária perante o ente público em questão. 

Somente estes fatos ou situações constitucionalmente previstos é que teriam aptidão 

para ensejar uma obrigação tributária perante o Estado. 

O que se observa é que a noção de capacidade contributiva norteou a própria 

escolha dos fatos e situações relacionados à repartição das competências tributárias, de 

maneira que somente aquelas circunstâncias concretas capazes de denotar a existência 

de riqueza foram selecionadas como hipóteses de incidência dos tributos repartidos 

entre os entes públicos pela Constituição Federal. Noutro dizer, a Constituição somente 

previu “hipóteses de incidência de cunho fiscal”, e nenhuma “hipótese de incidência 

puramente extrafiscal”, que permitisse a instituição de tributos sobre situações 

destituídas de conteúdo econômico imediato. Dessa forma, justificativas que tomem por 

base finalidades extrafiscais não podem ser utilizadas para extrapolar o âmbito de 

competência constitucionalmente estabelecido, de maneira a permitir a incidência do 

tributo sobre situações não previstas.294   

                                                 
293 Casalta Nabais ressalta a excepcionalidade da utilização dos tributos com intuito deliberadamente 
extrafiscal na seguinte passagem: “Em segundo lugar, a extrafiscalidade há-de ter um carácter 
excepcional, deve ser vista como uma excepção à regra da natureza fiscal dos impostos e das normas 
jurídicas que o disciplinam. O que, como é fácil de ver, vale tanto para o domínio dos impostos 
extrafiscais, como para o domínio dos benefícios fiscais. Um carácter que se revela, aliás, num duplo 
plano. De um lado, enquanto essas medidas extrafiscais integram medidas intervencionistas num Estado 
fiscal, em que pela sua própria natureza a intervenção económica e social do Estado constituirá sempre 
uma excepção face ao âmbito de não intervenção ou à autonomia económica e social dos indivíduos e da 
sociedade (...) O que, naturalmente, não transforma a utilização extrafiscal dos impostos ou das normas 
jurídicas fiscais num fenómeno anómalo ou anormal como se entendeu durante o Estado liberal. É que, do 
facto de a extrafiscalidade ser um fenómeno normal, não resulta, nem pode resultar, o afastamento do seu 
carácter excepcional.” (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 403). 
294 Humberto Ávila ressalta o fato de que como o poder de tributar somente pode ser exercido pelos 
respectivos entes com amparo em normas de repartição de competência, que determinam os fatos e 
situações que podem ensejar a instituição do tributo e o nascimento da respectiva obrigação tributária, tal 
delimitação prévia seria responsável por pré-excluir a tributação com base em finalidades extrafiscais 
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Dessa forma, o ente público não estaria autorizado a criar um “imposto 

sobre a poluição”, por exemplo, tanto porque não foi prevista competência neste 

sentido, como porque tal fato em si não denota a existência de riqueza passível de 

tributação.  

Daí se depreende a primazia a priori da capacidade contributiva sobre os 

demais critérios extrafiscais em matéria tributária, já que integra a hipótese de 

incidência de todos os impostos cuja competência foi repartida entre os entes públicos. 

Mesmo os tributos destinados a finalidades marcadamente extrafiscais, como o imposto 

de importação e exportação, por exemplo, têm como fato gerador situações capazes de 

denotar a existência de capacidade contributiva, como o preço do bem importado ou 

exportado, respectivamente.295 

Humberto Ávila ressalta que existe uma vinculação entre a capacidade 

contributiva e a noção de igualdade particular, no sentido de que deve buscar a 

personalização dos tributos na máxima medida do possível. Atribui-lhe a condição de 

um princípio pro tanto, e não prima facie, uma vez que não poderia ser totalmente 

afastada por razões extrafiscais, posicionamento ao qual nos filiamos.296  

Não obstante a capacidade contributiva não possa vir a ser completamente 

afastada por razões contrárias, no caso dos tributos com intuito arrecadatório, pode (e 

deve, em alguns casos) ser flexibilizada  pela extrafiscalidade. Ora, tendo em vista que a 
                                                                                                                                               
como um todo, ou predeterminar qual a finalidade extrafiscal específica que poderia ser buscada por meio 
do tributo em questão. Caso contrário, o ente público estaria atuando fora da esfera de competência que 
lhe fora atribuída. Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 64).  
295Seção I - Impostos sobre a Importação. Art. 20. A base de cálculo do imposto é: 
 II - quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao 
tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar 
de entrada do produto no País; 
Seção II - Imposto sobre a exportação. Art. 24. A base de cálculo do imposto é: 
 II - quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao 
tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência.  
(BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Legislação Federal do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>, acesso em 19 abr. 2013). 
296 “É precisamente essa manutenção que faz com que o denominado princípio da capacidade contributiva 
subjetiva (quanto aos impostos pessoais e diretos) e objetiva (quanto aos reais e indiretos) não possa ser 
considerado um princípio prima facie. Tem essa qualidade aquele princípio que pode ser superado por um 
outro princípio, ao qual o aplicador,diante do caso concreto, atribua uma dimensão maior de peso. Um 
princípio prima facie pode ser, portanto, totalmente afastado. O ‘princípio da capacidade contributiva 
objetiva’, melhor entendido como um critério, decorrente das regras de competência, que deve ser 
utilizado na aplicação da igualdade, porém, não possui essa suscetibilidade de superação por razões 
contrárias. Tal como previsto pela Constituição, ele constitui uma razão que não pode ser afastada por 
completo, recebendo um peso que se mantém (...) Pode-se afirmar que ele constitui uma razão pro tanto 
(ou “contanto que”), no sentido de que não pode ser descartada, conservando seu peso mesmo diante de 
razões contrárias e, não, prima facie (ou ‘descartável’), no sentido de que pode ser afastada 
completamente em face de razões contrárias.” (ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 87). 
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extrafiscalidade persegue um fim autônomo que desborda do intuito arrecadatório, 

necessariamente irá flexibilizar a capacidade contributiva, que persegue um fim 

eminentemente arrecadatório.  

Nos casos em que o tributo tenha um intuito marcadamente fiscal ou 

arrecadatório, não somente o fato gerador, mas a própria quantificação do mesmo deve 

se guiar pela noção de capacidade contributiva. Em alguns casos excepcionais, se 

permite que motivações extrafiscais possam ser tomadas em consideração na fixação da 

alíquota e consequente determinação do montante do tributo,297 embora sua aplicação 

deva ser restrita, tanto no que se refere ao grau de variação da alíquota, quanto às 

circunstâncias em função das quais a alíquota deve variar, de maneira a evitar a violação 

da própria capacidade contributiva.  

Nos tributos predominantemente arrecadatórios, a capacidade contributiva 

desponta como o critério principal, estabelecendo a alíquota ou montante a priori do 

tributo, e o critério extrafiscal, seja qual for, será considerado secundário, interferindo 

sobre o âmbito previamente estabelecido pela capacidade contributiva e fazendo-o 

variar para mais ou para menos. Nesses casos, seria possível dizer que a extrafiscalidade 

atua “por dentro” da capacidade contributiva, “calibrando” seus efeitos e delimitando 

sua extensão.298 

No que tange aos tributos com finalidade marcadamente extrafiscal, estes 

representam a exceção no sistema tributário brasileiro, como é o já mencionado caso 

dos impostos flexíveis, previstos no artigo 153, § 1º, da Constituição Federal.  

Nesse caso, observa-se uma inversão quanto à ordem de importância dos 

critérios utilizados para a quantificação dos mesmos: as razões de cunho extrafiscal 

diretamente relacionadas à finalidade perseguida pelo tributo são elevadas à condição de 

critério primário, determinando a alíquota ou montante a priori do tributo, e a 

                                                 
297 “A segunda ponderação diz respeito à constatação de que finalidades diferentes daquelas vinculadas à 
regra de competência, embora não possam justificar a eleição de outras medidas de comparação diversas 
daquelas constitucionalmente eleitas, podem assumir importância jurídica para efeito de dimensionar o 
montante a ser pago. Trata-se de uma hipótese bastante específica e excepcional (...)” (ÁVILA, 
Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 67). 
298 “ (...) finalidades diferentes daquelas vinculadas à regra de competência de tributação, conquanto não 
possam legitimar a seleção de outras medidas de comparação distintas daquelas constitucionalmente 
escolhidas, podem operar, digamos, ‘por dentro’, para justificar o tratamento diferenciado entre os 
contribuintes. Nesse caso, uma segunda medida de comparação, justificada por uma segunda finalidade, 
irá atuar sobre uma primeira medida de comparação, legitimada por uma primeira finalidade, calibrando a 
intensidade ou grau com que será utilizada. Havendo espaço na regra de competência para o uso desse 
mecanismo, a coerência sistemática suporta sua utilização, pois mais princípios constitucionais serão 
realizados ao mesmo tempo.” (ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 68). 
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capacidade contributiva é deslocada para a condição de critério secundário, seja quanto 

à fixação da alíquota aplicável, seja através da proteção ao mínimo existencial e à 

vedação ao confisco. Nesse caso, a capacidade contributiva atua “por dentro” da 

extrafiscalidade, de maneira conjugada com esta, orientando a sua aplicação. 

No que tange à concessão de incentivos fiscais, estes representam uma das 

diversas modalidades de utilização da tributação com intuito extrafiscal, de acordo com 

a meta perseguida pelo ente público que institui o referido benefício, como o incentivo 

ao desenvolvimento regional, a proteção ao meio ambiente, a promoção da cultura, 

dentre outras finalidades.  

A concessão de incentivos fiscais sempre representa uma restrição à 

capacidade contributiva, uma vez que o beneficiário irá experimentar uma redução do 

montante do tributo, ainda que possuísse capacidade concreta para suportá-lo. Isso se 

observa mesmo nos casos em que o ente público concede um incentivo visando ao 

aumento da arrecadação, por meio da atração de indústrias capazes de impulsionar a 

economia da região e gerar receitas para os cofres públicos, por exemplo. Daí ser 

possível concluir que a extrafiscalidade também poderia ser utilizada com objetivo 

nitidamente arrecadatório, embora venha a se valer de parâmetros diversos do critério 

da capacidade contributiva.  

 Na maioria dos casos relacionados à concessão de incentivos fiscais, o 

quesito da capacidade contributiva é, inclusive, completamente desconsiderado no que 

tange à estruturação do incentivo fiscal, que leva em conta requisitos outros, tais como o 

segmento de atuação da empresa, a região em que esta irá se estabelecer, sua capacidade 

de geração de empregos, o potencial de geração de receitas tributárias de maneira direta 

ou indireta, dentre outros quesitos.299  

Mesmo nos casos em que a capacidade contributiva do beneficiado pelo 

incentivo fiscal não foi sequer tomada em consideração na estruturação do referido 

benefício, não se pode dizer que houve uma violação da capacidade contributiva, tendo 

em vista uma característica primordial dos incentivos fiscais: a temporariedade.  

                                                 
299 Um exemplo de incentivo fiscal concedido pelo Estado do Ceará que toma por base estes critérios é o  
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial - PROVIN/FDI, criado pela Lei nº 10.367/1979, 
alterada pela Lei nº 13.377/2003, e regulado pelo Decreto 27.206/2003, que concede benefícios de ICMS 
que variam entre o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) e o máximo de 75% (setenta e cinco por 
cento). O percentual do incentivo de ICMS varia de acordo com uma tabela de pontuação, que leva em 
consideração os seguintes critérios: 1) Setor produtivo de que a empresa faz parte; 2) Localização 
geográfica da empresa; 3) Geração de Empregos; 4) Volume de Investimento; 5) Impacto sobre a 
demanda por matérias-primas, insumos Locais e serviços; 6) Responsabilidade social, cultural e 
ambiental da empresa.  

http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=113271
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Os incentivos fiscais devem ser estabelecidos por prazo determinado, 

mesmo que este lapso possa vir a ser posteriormente elastecido no caso das 

necessidades concretas assim o exigirem, embora tal dilação também deva ser por prazo 

determinado. Por isso se pode afirmar que, nesses casos, não teria havido uma violação 

da capacidade contributiva, mas uma supressão temporária  desta, mesmo que por prazo 

indeterminado, no caso dos incentivos fiscais concedidos sem prazo previamente 

estabelecido.  

 
3.4.6.4 Extrafiscalidade e justiça fiscal 

 
Conforme já ressaltado no tópico 3.4.3.1, a capacidade contributiva está 

relacionada à repartição da carga tributária entre os cidadãos a partir de um critério 

uniforme, muito embora, na maioria das vezes, não esteja diretamente relacionada à 

correção das desigualdades sociais por meio da redistribuição das riquezas. Em alguns 

casos, a adoção de determinados critérios extrafiscais de distribuição da carga tributária 

se mostra muito mais eficiente do ponto de vista da promoção da justiça fiscal que a 

utilização isolada e exclusiva do quesito da capacidade contributiva. Daí por que a 

correlação que costumeiramente se estabelece entre justiça fiscal e capacidade 

contributiva nem sempre é a mais adequada, tendo em vista que outros critérios podem 

(e devem) ser utilizados em prol de uma tributação efetivamente justa. 

Para melhor compreender a análise que se pretende desenvolver,  

comparem-se estas duas proposições:  

1) a capacidade contributiva demanda a distribuição uniforme do ônus 

tributário entre os contribuintes; 

2) a justiça fiscal consiste na adequada repartição do ônus tributário entre os 

cidadãos.  

A partir daí, indaga-se: tais expressões são perfeitamente coincidentes? Para 

a maioria dos doutrinadores, a resposta seria sempre positiva, tendo em vista que a 

adequada repartição do ônus tributário coincidiria com sua distribuição uniforme entre 

os contribuintes.  

Muito embora tal correspondência de fato se observe na maioria das 

situações, podendo inclusive ser tomada como uma regra geral, tal afirmativa nem 

sempre seria verdadeira. Repartir adequadamente a carga tributária não se confunde 

com a sua distribuição de maneira uniforme em todos os casos. Em algumas situações, é 
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justamente um tratamento não uniforme que permite que a justiça fiscal seja alcançada, 

a partir da velha máxima, segundo a qual se deve tratar desigualmente os desiguais. 

É justamente na distinção entre uma tributação uniforme e uma tributação 

(socialmente) adequada que se pode vislumbrar a diferença entre uma noção de justiça 

fiscal com enfoque privatístico e uma noção com enfoque coletivista: enquanto a 

primeira entende como justa a tributação que sempre subtrai o patrimônio dos 

particulares, consoante uma mesma proporção para todos os casos; a segunda preceitua 

o oposto, que esta proporção deve variar de acordo com determinadas condicionantes 

concretas. É o caso da progressividade que vai além da redução proporcional da 

utilidade marginal, modificando o próprio equilíbrio na distribuição das rendas, 

conforme já pontuado no tópico 3.4.3.1. 

Em atenção a este caráter diferenciado dos tributos com finalidades 

extrafiscais, Casalta Nabais chega a estabelecer uma distinção entre o direito fiscal 

tradicional e o direito fiscal econômico, que se caracterizaria pelo conjunto de normas 

jurídicas que regulam a utilização dos instrumentos fiscais que objetivam a 

implementação de resultados de cunho econômico ou social. Quanto ao ramo do direito 

fiscal econômico, o autor o subdivide em dois domínios principais: o dos impostos 

extrafiscais e o setor dos benefícios fiscais, conferindo especial ênfase a este segundo.300 

O autor entende que, no caso dos impostos extrafiscais, pelo fato de estes não estarem 

sujeitos à “constituição fiscal”, mas à “constituição econômica”, deveriam se orientar 

por uma lógica completamente diversa, sujeitando-se a uma legalidade flexibilizada e à 

substituição do quesito da capacidade contributiva pelo princípio da proibição do 

excesso ou da proporcionalidade lato sensu.301  

O posicionamento firmado neste trabalho diverge do adotado pelo autor, não 

tanto quanto à essência, mas quanto ao grau: os impostos predominantemente 

extrafiscais não necessariamente afastam a capacidade contributiva, ou apenas o fazem 

em situações excepcionais, muito embora a flexibilizem, principalmente no que se refere 

à graduação do imposto. 

 

                                                 
300 NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 401-404. 
301 NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 405. 
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3.4.6.5 A tributação extrafiscal e a funcionalização das finanças públicas 

 

Para além do propósito arrecadatório, a tributação sempre foi utilizada como 

meio para alcançar fins diversos, servindo como instrumento para intervir 

deliberadamente na ordenação do domínio econômico, por exemplo. Dessa forma, 

pode-se constatar que a finalidade extrafiscal, que consiste na orientação da atividade 

financeira do Estado visando a atingir objetivos alheios à arrecadação, sempre conviveu, 

em certa medida, com a finalidade eminentemente fiscal. 302  

Contudo, tal concepção somente foi se consolidar em nível teórico e 

jurídico, a partir da segunda metade do século XX, devido a obras de pensadores da 

estirpe de John Maynard Keynes, no campo econômico, e Norberto Bobbio, no plano 

jurídico. Até então, imperava o clássico modelo do Estado de Direito e da noção de 

império da legalidade herdada dos primeiros movimentos constitucionalistas, em que se 

difundia a ideia de não intervenção do Estado sobre o domínio privado, em especial 

sobre os atos da vida civil, tanto aqueles referentes aos direitos da personalidade, quanto 

àqueles dotados de conteúdo econômico, referentes aos contratos e às relações 

comerciais em geral.  

Sob a égide da ideologia liberal, defendia-se uma separação radical entre a 

esfera pública e a esfera privada, como uma forma de garantir a autonomia privada e a 

livre manifestação dos denominados direitos de primeira dimensão, também 

denominados direitos de liberdade ou direitos negativos, que consistem basicamente no 

exercício de prerrogativas do indivíduo frente ao Estado.303 Nesse cenário, a tributação 

                                                 
302 Becker já ressaltara que a fiscalidade e a extrafiscalidade são desdobramentos de uma mesma 
realidade, e que, portanto, não são classificações em si mesmas antagônicas, pois se complementam e 
coexistem no fenômeno tributário, em maior ou menor medida, a depender do caso concreto: “Na 
construção de cada tributo não mais será ignorado o finalismo extrafiscal, nem será esquecido o fiscal. 
Ambos coexistirão, agora de um modo consciente e desejado; apenas haverá maior ou menor prevalência 
deste ou daquele finalismo.” (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 5. ed. 
São Paulo: Noeses, 2010, p. 629-630). Tal realidade também não escapara às considerações de Casalta 
Nabais, como se depreende da seguinte passagem: “Assim e em primeiro lugar, é de referir que toda a 
fiscalidade tem inerente uma certa dose de extrafiscalidade. Isto mesmo quando a extrafiscalidade esteve 
de todo ausente dos propósitos do legislador fiscal ao moldar a disciplina dos impostos. Com efeito e ao 
contrário do que se chegou a pensar no século XIX, os impostos, quaisquer que eles sejam, não são 
neutros do ponto de vista económico e social. Pois, mesmo que o legislador se tenha preocupado 
exclusivamente com a obtenção de receitas fiscais, com a obtenção de meios para fazer face às despesas 
públicas, ainda assim os impostos não são assépticos face à realidade económica e social que tributam.” 
(NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 402). 
303 Exemplos destes direitos de primeira dimensão são a liberdade de locomoção, a liberdade de expressão 
do pensamento e da profissão religiosa, o direito de propriedade, a liberdade de contratar, dentre outros, 
todos de cunho marcadamente individualista e negativo. Criticando a existência dos chamados direitos 
negativos, uma vez que também estes careceriam de prestações positivas do Estado para serem 
devidamente resguardados, demandando aportes financeiros para tanto, cf. HOLMES, Stephen; 
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deveria perseguir finalidades eminentemente fiscais, utilizando-se de critérios 

relacionados unicamente à repartição igualitária da carga tributária, conservando 

intactas as relações privadas. 

Contudo, o modelo do Estado de Direito clássico, que tinha como alicerces 

o capitalismo industrial, no campo econômico; a doutrina liberal, no plano ideológico, e 

a consagração da igualdade de todos perante a lei, ou igualdade meramente formal, no 

plano jurídico, foi alvo de diversas críticas e de movimentos de contestação ao longo da 

segunda metade do século XIX, a exemplo da Primavera dos Povos, de 1848, e da 

Comuna de Paris, de 1871.  

Diversamente das revoluções liberais, que tiveram motivações de cunho 

marcadamente político, se voltaram contra o absolutismo monárquico e foram lideradas 

pela burguesia e inspiradas por seus ideais, tais movimentos tinham como principais 

condutores a classe operária, como motivação predominante questões de caráter 

econômico-trabalhista, combatiam a recém-entronizada burguesia e foram 

impulsionados por ideias anarco-comunistas, com destaque para a doutrina de Karl 

Marx e Friedrich Engels. 

Para a efetivação dessas novas demandas sociais, pugnava-se pela 

participação direta do Estado na regulamentação das relações entre os particulares, 

principalmente das relações trabalhistas, que eram visivelmente assimétricas, por meio 

da consagração dos direitos sociais e econômicos, que somente serão incorporados aos 

textos constitucionais a partir da Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição 

Alemã de Weimar de 1919. 

A par deste movimento de constitucionalização dos direitos sociais, o início 

do século XX será marcado pela crise dos demais sustentáculos do Estado Liberal de 

Direito, face à deflagração da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, que rompe o 

tênue equilíbrio que havia entre as potências europeias, à crise econômica de 1929, que 

põe em xeque o primado da autorregulação do mercado e impõe a necessidade de 

intervenção maciça do Estado no domínio econômico como fator determinante no 

fomento da demanda, e ao surgimento dos regimes socialistas, a partir da Revolução 

Russa de 1917, com a consequente apropriação dos fatores produtivos pelo Estado 

Soviético no contexto da planificação econômica. 

                                                                                                                                               
SUSTEIN, Cass R. The Cost of Rights: why liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton & 
Company, 2000, pp. 35- 48. 
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Tal é o cenário da transição do Estado Liberal de Direito para o Estado 

Social de Direito, o também denominado Welfare State, o Estado do Bem Estar Social. 

Ao assumir este formato, o Estado expande o seu raio de ação, assumindo prestações 

em diversos seguimentos, como nos campos da saúde, educação, previdência e 

assistência social, dentre outros.       

O modelo do Estado Social ou intervencionista, entendido como o Estado 

comprometido com o atendimento das demandas sociais, resultou da conjunção de 

contribuições teóricas de diversos ramos do pensamento.    

No plano econômico, a elaboração de um modelo teórico que fornecesse 

respaldo para a atividade intervencionista do Estado ficou a cargo do economista inglês 

John Maynard Keynes, em sua célebre obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda, de 1936.304 Ao constatar a completa ineficácia das proposições das teorias 

econômicas clássicas para a crise sem precedentes que atingira a Europa e os Estados 

Unidos na década de 30305, Keynes formulou uma teoria econômica verdadeiramente 

inovadora, daí muitos a denominarem “revolução keynesiana”, que colocou em 

destaque o papel do Estado como agente corretor das flutuações cíclicas a que o 

mercado se encontra sujeito de tempos em tempos, através do fenômeno do dispêndio 

público, a servir de alavanca fundamental para permitir o retorno da normalidade 

econômica. 

No plano jurídico, Norberto Bobbio delineou com nitidez tal fenômeno, 

teorizando aquilo que denominou função promocional do direito, que tinha por objetivo 

                                                 
304 KEYNES, John Maynard. A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Tradução de Mário R. 
da Cruz. São Paulo: Atlas, 1982. 
305 Dentre as proposições dos economistas clássicos combatidas por Keynes, pode-se destacar a noção 
desenvolvida por J. B. Say e sua Lei dos Mercados (loi des debouchés), segundo a qual o incremento da 
oferta, representada pela produção de bens, acarretaria um automático aumento da demanda, de maneira 
que sempre existiria total equilíbrio entre estes fatores, a partir da ideia de que a produção efetivamente 
produz riqueza. Tal paradigma, que outrora denominamos de “economia a todo vapor” (cf. PINTO, 
Tibério Carlos Soares Roberto. A crise européia sob a ótica de Keynes: releituras e perspectivas. 
COMPLETAR), presumia que o sistema econômico, desde que garantida a livre negociação dos fatores 
produtivos, sempre seria capaz de atingir o ponto ótimo de equilíbrio, no qual haveria o pleno emprego 
dos fatores de produção. Keynes irá demonstrar, contudo, que este patamar de pleno emprego não 
representa a regra, mas a exceção, e depende da combinação de uma multiplicidade de elementos para 
que possa ser alcançado: “Denominei este livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda , dando 
especial ênfase ao termo geral. O objetivo deste título é contrastar a natureza de meus argumentos e 
conclusões com os da teoria clássica , na qual me formei, que domina o pensamento econômico (...) 
Argumentarei que os postulados da teoria clássica se aplicam apenas a um caso especial e não ao caso 
geral, pois a situação que ela supõe acha-se no limite das possíveis situações de equilíbrio. Ademais, as 
características desse caso especial não são as da sociedade econômica em que realmente vivemos, de 
modo que os ensinamentos daquela teoria seriam ilusórios e desastrosos se tentássemos aplicar as suas 
conclusões aos fatos da experiência.” (KEYNES, John Maynard. A Teoria Geral do Emprego, do Juro 
e da Moeda. Tradução de Mário R. da Cruz. São Paulo: Atlas, 1982, p.23).       
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adaptar a clássica teoria geral do direito às diuturnas transformações experimentadas 

pela sociedade contemporânea. Tal obra inovadora representou um marco na trajetória 

do pensamento do próprio autor, partidário que fora da teoria (pura) do direito nos 

moldes kelsenianos,306 que confundia o direito com o próprio Estado e concebia o 

ordenamento jurídico como uma estrutura eminentemente coativa, cujo elemento 

fundamental era o instituto da sanção.307 A função promocional do direito representaria 

um marco da transição do Estado garantista para o Estado dirigista, modelo no qual o 

direito, para além de sua tradicional função de controle social, passa a servir, também, 

como instrumento de direção social.308 

 
3.4.6.6 Possibilidades e limitações da tributação extrafiscal 

 

Sempre que o Estado pretende se utilizar dos tributos com finalidades 

extrafiscais, tem por intento provocar alguma modificação ou distorção predeterminada 

na realidade social,309 motivo pelo qual não pode se valer de um critério intrinsecamente 

relacionado à repartição igualitária da carga tributária, como é o caso da capacidade 

contributiva, o que tenderia à conservação do status quo. Pelo contrário, deve eleger um 

critério capaz de promover um rearranjo no meio social, através de estimulantes  

artificiais sobre a conduta dos particulares, cujo somatório acarrete uma transformação 

na realidade. 

                                                 
306 "O predomínio da teoria pura do direito no campo dos estudos jurídicos teve por efeito que os estudos 
de teoria geral do direito foram orientados, por um longo período, mais em direção à análise da estrutura 
dos ordenamentos jurídicos do que à análise da sua função." (BOBBIO, Noberto. Da Estrutura à 
Função: novos estudos da Teoria do Direito. Prefácio à edição brasileira de Mário Losano, e apresentação 
de Celso Lafer. Barueri, São Paulo: Manole, 2007, p. XII). 
307 Citar passagem do livro Teoria da Norma Jurídica, de Norberto Bobbio. 
308 “A contemplação, nas nossas Constituições, de um conjunto de normas compreensivo de uma ‘ordem 
econômica’, ainda que como tal não formalmente referido, é expressiva de marcante transformação que 
afeta o direito, operada no momento em que deixa de meramente prestar-se à harmonização de conflitos e 
à legitimação do poder, passando a funcionar como instrumento de implementação de políticas públicas” 
(GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 11. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 15). 
309 Raimundo Bezerra Falcão, em sua obra Tributação e Mudança Social, dedica o Capítulo III 
especificamente para analisar a noção de mudança social sob um viés sociológico, minuciando diversos 
conceitos correlatos, dentre eles o de estrutura social, que decorre da capacidade de institucionalização 
dos grupos sociais, pela fixação de padrões de comportamento que tendem a perpetuar-se; o de classe 
social, que tem um fundo econômico, e o de elite social, que representam as lideranças em cada um dos 
segmentos (político, religioso, intelectual); o de ação social, relacionado à atuação organizada do 
agrupamento social visando um objetivo determinado, por meio dos movimentos sociais e dos grupos de 
pressão; as diferenças entre mudança social, progresso, revolução e desenvolvimento, em que todos 
possuem em comum o elemento dinâmico, mas com caracteres próprios. Cf. (FALCÃO, Raimundo 
Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 50-80).      
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A tributação extrafiscal oferece uma imensa gama de possibilidades ao 

Estado, na medida em que permite a adoção de técnicas as mais variadas, conforme o 

objetivo seja estimular um determinado padrão de conduta ou inibi-lo.  Nesse sentido, 

serve como um valioso instrumento de apoio ao governo para as diversas modalidades 

de políticas que este pretende adotar, dentre elas a política cambial, a política fundiária, 

o planejamento urbano, o desenvolvimento regional, a redistribuição de renda, dentre 

outras metas.  

Contudo, a tributação extrafiscal se encontra sujeita a algumas limitações, 

dentre elas: somente pode perseguir os objetivos constitucionalmente previstos;310 deve-

se demonstrar a pertinência entre o meio extrafiscal adotado e a finalidade 

constitucional perseguida; deve-se submeter o meio extrafiscal a um juízo de 

proporcionalidade, de maneira que não seja apenas o meio mais apto a alcançar o 

objetivo pretendido, mas também o menos oneroso, em uma ponderação que leve em 

conta suas vantagens e desvantagens.311 

A própria escolha política relacionada à estruturação do sistema tributário, 

conforme se dê preferência a uma tributação progressiva, que se assenta 

primordialmente sobre os tributos diretos, que gravam diretamente a renda ou o 

patrimônio, ou a uma tributação regressiva, que toma por base os tributos indiretos, os 

quais costumam ser incorporados ao preço final pago pelo consumidor, influencia no 

perfil da repartição das riquezas em um país. 

Portanto, enquanto a tributação fiscal possui um caráter eminentemente 

conservativo, a tributação extrafiscal possui uma feição marcadamente transformadora. 

Vale destacar também que, enquanto a tributação fiscal se legitima tão 

somente por seus objetivos, a tributação extrafiscal se legitima pela efetiva obtenção dos 

resultados a que se propõe alcançar. No caso da tributação extrafiscal, por tratar-se de 

                                                 
310 “No âmbito do Direito Positivo, a extrafiscalidade atentará para aspectos distintos, a saber: a) 
definição, de preferência a nível constitucional, dos princípios que fundamentarão a ação extrafiscal do 
Estado; b) estabelecimento de um quadro jurídico, no plano da legislação ordinária ou regulamentar, de 
moldes que os instrumentos reformistas da tributação extrafiscal se aprestem a uma efetiva obtenção das 
finalidades buscadas.” (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981, p. 258). 
311 “Noutro giro, isso significa que uma lei instituidora de tratamento desigual entre contribuintes não é 
justificada mediante a revelação de que o legislador visava atingir uma finalidade extrafiscal, e nada mais. 
A menção à finalidade extrafiscal não é o fim da justificação, mas seu começo: é necessária a 
confirmação de que o uso da medida de comparação é justificada por uma finalidade constitucional e que, 
entre a medida de comparação e a finalidade constitucional, há uma relação fundada e conjugada de 
pertinência. Em resumo, a finalidade extrafiscal não possui poder justificativo em si, a tal ponto que sua 
menção pudesse dispensar a adução da justificativa geral para o tratamento desigual entre os 
contribuintes.” (ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
154). 
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fenômeno excepcional, deve haver total congruência entre os objetivos perseguidos e os 

resultados obtidos, sob pena de se desfigurar por completo o intuito extrafiscal. 
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4 DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA E INCENTIVOS FISCAIS 

 

Ao analisar a questão da justiça fiscal no capítulo anterior, procurou-se 

desfazer a corriqueira equiparação entre justiça fiscal e capacidade contributiva, tendo 

em vista não se tratarem de conceitos absolutamente coincidentes, embora se encontrem 

fortemente atrelados na maioria das situações.  

O conceito de justiça fiscal é mais amplo que o de capacidade contributiva, 

que representa apenas uma de suas metologias de efetivação. Se assim não fosse, a 

concessão de benefícios fiscais em geral a determinadas categorias de contribuintes, 

atitude que necessariamente representa uma restrição ao princípio da capacidade 

contributiva, sempre representaria uma violação à justiça fiscal, o que somente se 

observa nos casos em que o mesmo é indevidamente concedido.312 

Sob a óptica adotada no presente trabalho, a justiça fiscal está relacionada 

ao adequado manejo do instrumental tributário, de maneira a atingir as finalidades 

constitucionalmente previstas, com destaque para a efetivação da justiça social por meio 

da adequada repartição dos bens primários e para a promoção dos valores democráticos, 

partilhados pela coletividade como um todo (cultura, meio ambiente, desenvolvimento, 

dentre outros).  

Dessa forma, a plena efetivação da justiça fiscal demanda que outros 

critérios sejam levados em consideração para além da capacidade contributiva, este 

relacionado exclusivamente à repartição da carga tributária de acordo com a 

disponibilidade financeira da cada indivíduo. Dessarte, a justiça fiscal alberga também o 

fenômeno da extrafiscalidade, analisado no capítulo anterior, que se refere à utilização 

dos institutos tributários para a persecução de objetivos não arrecadatórios.  

Conforme foi ressaltado, as desonerações fiscais representam uma clara 

exceção à regra geral de tributação isonômica, que, a priori, veda a utilização de 

critérios de diferenciação entre os contribuintes distintos da capacidade contributiva. 

Face à sua excepcionalidade, a concessão de benefícios fiscais deve obediência a uma 

série de requisitos, de natureza jurídica, financeira, política e econômica, dentre outros. 

                                                 
312 Nesse sentido é o comentário desenvolvido por Heleno Taveira no prefácio da obra de Marcos Vinhas 
Catão: “Os incentivos [fiscais] visam a reduzir ‘desigualdades’. A capacidade contributiva não é 
decorrência, a precisos termos, de igualdade; antes da presença de desigualdades, posta como único 
critério de discriminação admissível nos domínios fiscais. Com isso, tem-se a inspiração de justiça fiscal 
aplicada in concreto.” (TORRES, Heleno Taveira in CATÃO, Marcos André Vinhas. Regime Jurídico 
dos Incentivos Fiscais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. XVII). 



 173 
 

A doutrina, quando da análise das balizas para a concessão dos benefícios 

fiscais, dedica especial atenção aos requisitos jurídicos, referentes aos critérios 

normativos necessários à instituição dos incentivos fiscais. Tais critérios são deveras 

importantes, tendo em vista que a sua inobservância leva à inexorável ilegalidade do 

incentivo fiscal que os contraria.  

Contudo, tendo em vista o caráter excepcional dos benefícios fiscais, 

percebe-se a necessidade de formulação de outros critérios para além dos atualmente 

existentes, que permitam à população e aos demais Poderes analisar sua legitimidade e 

eficácia.  

Dessa forma, entende-se que os requisitos legais atualmente existentes 

representam apenas uma exigência mínima, uma espécie de esboço preliminar ou 

“moldura” a ser tomada como ponto de partida, uma vez que outros critérios e requisitos 

de caráter substancial, em especial aqueles de cunho econômico e político, relacionados 

à necessidade de estabelecimento de metas de resultados e à análise periódica de sua 

aptidão para alcançá-los, também devem ser utilizados no controle da concessão dos 

incentivos fiscais. 

O foco do presente trabalho, portanto, consiste em propor mecanismos de 

controle na concessão dos benefícios fiscais, ao delinear quais critérios substanciais 

devem orientar tal atividade. Tais requsitos seriam passíveis de análise e verificação 

tanto por parte do poder executivo concedente quanto dos demais agentes políticos, com 

destaque para o Poder Legislativo, com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas, o 

Poder Judiciário e a própria população, através dos insrumentos de participação popular 

que lhes são conferidos.   

Antes de discorrer acerca dos aspectos econômicos e políticos a serem 

levados em conta, será feita uma análise acerca das modalidades ou técnicas 

desonerativas, os requisitos jurídicos e limitações legais da desoneração fiscal, bem 

como seus aspectos e repercussões sobre as finanças públicas. 

Por fim, as ideias a serem desenvolvidas no presente capítulo têm por 

objetivo responder aos seguintes questionamentos: o que são benefícios fiscais? Para 

que servem? Quais as diferenças entre os benefícios fiscais lato sensu e os incentivos 

fiscais? Quais os requisitos jurídicos para a sua instituição? Quais os critérios 

extrajurídicos para aferir a sua legitimidade? 
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4.1 Explicitações conceituais preliminares 

 

Antes de adentrar na análise das modalidades desonerativas previstas no 

ordenamento jurídico brasileiro e os requisitos jurídicos a serem observados para a sua 

instituição e fruição por parte do destinatário, é imprescindível tecer algumas 

explanações prévias quanto ao alcance dos conceitos que serão utilizados, para evitar 

possíveis confusões entre os mesmos, com destaque para os seguintes: exoneração 

fiscal, benefício fiscal e incentivo fiscal. Muito embora tais conceitos possuam alguns 

aspectos em comum, uma vez que todos eles estão relacionados à redução no montante 

de um ou de alguns tributos, cada instituto possui certas particularidades a serem 

devidamente explicitadas. 

Quando se fala em exoneração fiscal, quer-se dizer que houve uma redução 

no montante dos tributos suportados por uma determinada categoria de contribuintes. 

Tal redução pode ser aferida tomando por base a carga tributária global incidente sobre 

uma determinada categoria de contribuintes, ou em consideração a um ou a alguns 

tributos específicos.  

Na primeira modalidade, haveria uma redução percentual do somatório de 

todos os tributos suportados por uma determinada classe de contribuintes, de maneira 

que a carga tributária total passe a ser menor que a anterior. Seria o caso, por exemplo, 

de uma exoneração fiscal para o segmento das telecomunicações, em que a carga 

tributária total suportada pelo setor venha a experimentar um decréscimo.  

Na segunda modalidade, a exoneração é medida em função de um ou de 

alguns tributos determinados, sem levar em consideração a carga tributária total sobre 

um setor determinado, como uma desoneração de imposto de renda ou das contribuições 

incidentes sobre a exportação, seja para uma determinada categoria de produtos, seja 

para todas elas, como aquela prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição 

Federal.313   

 

                                                 
313Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação 
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no 
art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 
(...) 
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:  
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; 
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Vale ressaltar que o critério para aferir a redução da carga tributária total ou 

de um tributo determinado deve levar em consideração não o montante efetivamente 

desembolsado pelos contribuintes antes e depois da instituição da desoneração, mas a 

proporção entre o valor desembolsado e o valor total da riqueza tomada como 

parâmetro, medida em termos percentuais.  

Dessa forma, uma desoneração fiscal não necessariamente implica em um 

decréscimo na arrecadação tributária, podendo, inclusive, implicar no seu aumento, no 

caso em que viesse a estimular a ampliação no volume de investimentos destinados a 

um determinado setor produtivo. Nesse caso, não obstante a redução da carga tributária 

total suportada pelo contribuinte, haveria um incremento na arrecadação. Por fim, a 

desoneração fiscal pode ser viabilizada através de diversas técnicas ou modalidades 

desonerativas, que serão analisadas no tópico seguinte. 

No que tange aos benefícios fiscais, estes implicam na concessão de 

determinadas vantagens fiscais referentes a um ou a alguns tributos suportados por uma 

determinada classe de contribuintes. A diferença conceitual básica entre a desoneração 

fiscal e o benefício fiscal é a seguinte: enquanto este se particulariza pela metodologia 

utilizada, como a concessão de um crédito presumido ou redução de alíquota para 

empresas que preencham determinados requisitos, por exemplo, a desoneração fiscal 

consiste no resultado efetivamente obtido, ou seja, que desta concessão resulte a 

respectiva redução na carga tributária incidente sobre tais empresas.  

Via de regra, os benefícios fiscais têm por objetivo promover uma 

desoneração fiscal sobre um determinado grupo de contribuintes. Por sua própria 

natureza, o benefício fiscal é restrito e setorizado, criando uma distinção entre os 

contribuintes de um certo tributo e beneficiando alguns destes em relação aos demais. 

Dessa forma, é possível a concessão de uma desoneração para todos os contribuintes de 

um tributo, enquanto que o benefício deve necessariamente se limitar a uma 

determinada parcela destes, daí o intuito de privilegiá-los. Portanto, o conceito de 

desoneração fiscal é mais amplo que o de benefício fiscal, sendo este uma espécie 

daquele gênero. 

Por fim, o incentivo fiscal é uma espécie do gênero benefício fiscal, que, 

como este, caracteriza-se por se adstringir exclusivamente a uma certa categoria de 

contribuintes de um tributo. Além disso, o incentivo fiscal deve estar imbuído de um 

intuito específico, qual seja, o de incentivar ou estimular a prática de determinadas 

condutas ou atividades tidas como utéis ou benéficas. Tal finalidade não é vinculativa 
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para os benefícios fiscais em geral, que podem ter por objetivo resguardar ou proteger 

uma determinada situação ou condição digna de tutela. 

Um exemplo de benefício fiscal lato sensu é aquele instituído pela Lei nº 

8.989/1995, que estabelece a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros (táxi) 

ou por pessoas portadoras de deficiência física.314 Nesse caso, o principal objetivo da 

norma é beneficiar uma determinada categoria, no caso, os taxistas e os portadores de 

deficiências físicas, e não propriamente estimular o aumento no volume de vendas de 

veículos automotores. Nesse caso, a norma atinge seu objetivo por tão somente facilitar 

a aquisição de veículos por tais indivíduos, mesmo que não se observe um aumento no 

volume de compras por parte destes, bastando que lhes seja assegurada tal prerrogativa. 

Esta distinção entre os benefícios fiscais lato sensu e os incentivos fiscais é 

fundamental para a análise que será desenvolvida no tópico 4.4, que dispõe sobre as 

características peculiares aos incentivos fiscais, com destaque para o seu intuito de 

estimular uma conduta pré-determinada por parte do beneficiário, conduta esta 

diretamente relacionada a um valor constitucional.  

Nesse diapasão, o incentivo fiscal deve efetivamente estimular o incremento 

ou difusão da conduta ou atividade desejada no meio social, aumento este passível de 

ser estatisticamente aferido. Tal intento é determinante para os incentivos fiscais, de 

maneira que, caso não seja alcançado, o incentivo deve ser considerado ilegítimo e, 

portanto, inconstitucional. 

                                                 
314Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis de passageiros 
de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, 
de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem 
renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por:  
I - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua propriedade atividade de 
condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do 
Poder Público e que destinam o automóvel à utilização na categoria de aluguel (táxi);  
II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração 
do serviço de transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade 
em virtude de destruição completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à 
utilização na categoria de aluguel (táxi); 
III - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias de transporte público de 
passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem à utilização nessa 
atividade; 
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente 
ou por intermédio de seu representante legal; (BRASIL, Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Dispõe 
sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para 
utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física, 
e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8989.htm>, acesso em 24 abr. 2013). 



 177 
 

Por fim, vale ressaltar que a técnica do estímulo ou incentivo não se 

restringe à concessão de incentivos fiscais, podendo ser utilizados outros mecanismos, 

tais como a transferência ou aplicação obrigatória de receitas em determinadas regiões 

ou atividades produtivas, como é o caso do disposto no artigo 159, inciso I, alínea c, da 

Constituição Federal.315 

 

4.2 Modalidades desonerativas no ordenamento jurídico brasileiro 

 

Quando o Estado pretende angariar recursos para o custeio das despesas 

públicas gerais, recorre basicamente à figura dos impostos,316 os quais deverão estar 

inseridos na competência tributária do respectivo ente federativo (União, Estado, 

Distrito Federal ou Município).317 Inversamente, quando o ente público pretende reduzir 

(ou suprimir por completo) a carga tributária sobre um determinado segmento, tem à sua 

disposição uma multiplicidade de institutos passíveis de serem utilizados: imunidades, 

isenções, subvenções, alíquota zero, redução de base de cálculo, crédito presumido, 

dentre outros.318 Essa gama variada de institutos desonerativos é até certo ponto 

                                                 
315 Art. 159. A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: 
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os 
planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos 
recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; Cf. BRASIL. Constituição (1988). 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 18 jun. 2013. 
316 Os impostos são tributos voltados essencialmente para o custeio das necessidades coletivas, o que 
decorre de duas de suas características elementares: a não vinculação a uma atividade estatal especifica, 
conforme o artigo 16 do Código Tributário Nacional (“Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por 
fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte.”) e a não afetação a uma despesa ou destinação específica, conforme o artigo 167, inciso IV, 
da Constituição Federal de 1988 (“Art. 167. São vedados: (...) IV - a vinculação de receita de impostos a 
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 
referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, 
como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º 
deste artigo). 
317 A competência tributária consiste na aptidão de determinado ente público para instituir o tributo e 
traçar seus delineamentos essenciais: “Temos assim a competência tributária  – ou seja, a aptidão para 
criar tributos – da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todos têm, dentro de certos 
limites, o poder de criar determinados tributos e definir seu alcance, obedecidos os critérios de partilha de 
competência estabelecidos pela Constituição;” (AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 93). 
318 Algumas das hipóteses de renúncia de receitas foram previstas no artigo 14, § 1º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000): Art. 14 (...) § 1º A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 
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benéfica, uma vez que confere ao Poder Público uma ampla margem de atuação e 

possibilita que determinadas situações recebam um tratamento particularizado em 

função de suas especificidades.  

Importante ressaltar que os benefícios fiscais, enquanto gênero, não se 

confundem com nenhuma das modalidades desonerativas, que representam técnicas ou 

meios para a sua concessão. Em alguns casos, como aqueles albergados pelas 

imunidades, os institutos desonerativos não se destinam propriamente a incentivar uma 

determinada conduta ou atividade por parte do destinatário, mas resguardar uma 

situação digna de tutela, como a autonomia federativa, no caso da imunidade recíproca, 

e a liberdade religiosa, no caso das imunidades aos templos de qualquer culto. O que 

distingue os incentivos fiscais é o seu caráter finalístico, o seu intuito de promover ou 

fomentar uma conduta ou atividade, e, portanto, não se confunde com a técnica ou meio 

utilizado para tanto, que se refere a um determinado instituto desonerativo. 

Por fim, é necessário estabelecer a distinção entre as figuras desonerativas, 

com destaque para a imunidade e a isenção, e a denominada não incidência tributária.  

O fenômeno da incidência tributária consiste em uma operação lógica por 

meio da qual se irradia uma relação jurídica entre o contribuinte e o Estado em um 

determinado caso concreto a partir de uma situação hipoteticamente prevista em lei. 

Para que a incidência tributária venha a ocorrer, é necessária a previsão legal de um fato 

típico e consequente verificação concreta  do referido fato associadas à ausência de uma 

circunstância impeditiva desta operação. Já a não incidência se verifica quando da não 

ocorrência de um fato típico, ou quando um fato, inicialmente considerado típico, tem 

sua tipicidade excluída por uma norma exonerativa. 

Dessa forma, a não incidência tributária pode decorrer de um instituto 

desonerativo que impeça a configuração da obrigação tributária, como é o caso das 

isenções e imunidades, ou se caracterizar como uma não incidência pura e simples, que 

resulta da mera inocorrência do fato típico.319 

                                                                                                                                               
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. (BRASIL. Lei Complementar 101, de 4 de maio 
de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/lcp101.htm>, acesso em 19 abr. 2013). 
319 No mesmo sentido é o entendimento do professor Hugo de Brito Machado, desde que se entenda como 
incidência o fenômeno que acarreta no surgimento de uma obrigação tributária e irradiação dos efeitos 
jurídicos correspondentes: “José Souto Maior Borges afirma que a isenção ‘configura hipótese de não 
incidência legalmente qualificada, como a imunidade configura hipótese de não incidência 
constitucionalmente qualificada (...)’. E tal afirmação é correta se tomarmos a palavara ‘incidência’ no 
sentido de surgimento da obrigação tributária. Não se tomarmos a palavra ‘incidência’ no sentido em que 
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As normas exonerativas podem atuar em dois momentos: antes da feitura da 

norma instituidora do tributo, pré-excluindo determinados fatos das hipóteses de 

incidência possíveis, como é o caso das imunidades; após ou concomitantemente à 

elaboração da norma instituidora, “recortando” o fato descrito e o excluindo do âmbito 

de incidência da norma, como é o caso das isenções.320 Dentre as normas exonerativas 

que têm por objetivo evitar ou bloquear a incidência tributária, as principais são as 

imunidades e as isenções. 

As imunidades representam uma espécie de limitação constitucional ao 

poder de tributar. Conforme o posicionamento da doutrina mais autorizada, as 

imunidades configuram hipóteses constitucionalmente previstas de exclusão de 

competência tributária , atingindo a própria prerrogativa do ente público de instituir 

tributos, de maneira que, nos casos previstos na norma, inexiste poder de tributar.321  

Parte da doutrina entende que as normas que veiculam imunidades não 

estariam relacionadas à repartição de competência tributária, mas ao fenômeno da 

incidência, consistindo em normas não juridicizantes.322 Embora tal discussão seja 

puramente lógica, uma vez que, na prática, o resultado de ambas as teorias é exatamente 

                                                                                                                                               
é geralmente utilizada na Teoria Geral do Direito, significando ocorrência no mundo fenomênico do 
suporte fático de uma norma jurídica.” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Constitucional 
Tributário. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 294). 
320 “A não-incidência de fato verifica-se, precisamente, em duas situações; (sic) quando o fato jurígeno 
não ocorreu ou quando, embora materialmente ocorrido, não é apto a desencadear o fenômeno da 
incidência, por não corresponder rigorosamente à previsão hipotética da lei”.  (GRUPENMACHER, 
Betina Treiger. Das exonerações tributárias. Incentivos e benefícios fiscais, in GRUPENMACHER, 
Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação: um diálogo luso-brasileiro. Coimbra: Almedina, 
2012, p. 19). Não concordamos, contudo, com o trecho final da afirmação da autora, tendo em vista que, 
no segundo caso, o que vem a ocorrer não é que o fato não corresponda à previsão da lei, mas que, não 
obstante corresponda, a incidência da referida lei é bloqueada  pela ação de uma norma exonerativa. O 
que ocorre é uma interseção de leis, em que a norma exonerativa, por representar uma lei especial em 
relação à lei geral da incidência, prevalece sobre esta, excluindo determinados fatos da zona de 
incidência. 
321 “ Não obstante, não quer a Constituição que determinadas situações materiais sejam oneradas por 
tributos (ou por algum tributo em especial). Dessa forma, complementando o desenho do campo sobre o 
qual será exercida a competência tributária, a Constituição exclui certas pessoas, ou bens, ou serviços, ou 
situações, deixando-os fora do alcance do poder de tributar.” (AMARO, Luciano. Direito Tributário 
Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 151). 
322 “(...) quanto às imunidades, embora a maior parte dos doutrinadores brasileiros entenda que as 
imunidades estejam relacionadas ao exercício da competência tributária, não somos partidários de tal 
entendimento. Pensamos que as imunidades estão insertas dentro de uma categoria de normas 
constitucionais que impedem o fenômeno da incidência. São normas não juridicizantes (...) Pensamos 
que, embora o fenômeno da imunidade esteja intimamente ligado à competência tributária, não se trata, 
genuinamente, de regra de incompetência, mas de regra que impede o fenômeno da incidência. Assim, em 
ocorrendo o fato descrito na Constituição Federal, como desencadeador da obrigação tributária,a 
norma que usualmente incide, (sic) deixará de incidir na (sic) hipóteses de imunidade.” 
(GRUPENMACHER, Betina Treiger. Das exonerações tributárias. Incentivos e benefícios fiscais, in 
GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação: um diálogo luso-brasileiro. 
Coimbra: Almedina, 2012, pp. 20-21). Discordamos do posicionamento da autora, com base nos 
argumentos colacionados no corpo do texto.  
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o mesmo, qual seja, a inexistência de obrigação tributária, o presente trabalho se filia à 

primeira posição, por ser intrinsecamente mais coerente.  

Em matéria tributária, a Constituição é responsável pela repartição de 

competência tributária entre os entes, e não pela instituição de tributos. Nesse sentido, 

ela transfere ou outorga poder aos entes de direito público interno que, a partir desta 

delegação, poderão exercer o correspondente poder de tributar. As hipóteses que a 

Constituição contempla como não sujeitas à imposição tributária sequer foram 

transferidas ao respectivo ente, que não pode se arvorar detentor de um poder que não 

lhes foi atribuído e que, portanto, é inexistente. Aqui sequer há de se falar em fato 

gerador, pois o próprio fato não existe, e supô-lo seria vã ilusão. 

Quanto às principais espécies de imunidades, encontram-se elencadas no 

artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal.323  

A imunidade recíproca, disposta na alínea a do referido dispositivo, que 

impede que os entes instituam impostos sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos 

outros, garantia que se estende às autarquias e fundações no que se refere às suas 

finalidades essenciais.324 O objetivo precípuo de tal imunidade é resguardar a 

autonomia das pessoas jurídicas de direito público e o próprio sistema federalista, uma 

vez que a invasão tributária por parte de outros entes comprometeria seriamente o pacto 

federativo. 

A imunidade dos templos de qualquer culto, prevista no inciso b, se propõe 

a tutelar o exercício da liberdade religiosa, independentemente do tipo de crença, tendo 

em vista a laicidade do Estado Brasileiro. Tal imunidade abrange não só o templo em si, 

mas todos os bens relacionados às finalidades essenciais do templo.325  

                                                 
323 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios:  
(...) 
VI - instituir impostos sobre:   
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais 
dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei; 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
324 Art. 150 (...) 
§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades 
essenciais ou às delas decorrentes. 

325 O Supremo Tribunal Federal vem adotando uma interpretação ampliativa nesta seara. Segundo a Corte 
Suprema, a regra imunizante deverá ser ampliada também às atividades diversas por ela exercidas, desde 
que cumpridos os seguintes requisitos: demonstração de que os rendimentos provenientes das “atividades 
não essenciais” são aplicados integralmente na consecução dos objetivos institucionais, e prova de que a 
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A imunidade dos partidos políticos, entidades sindicais e instituições de 

educação e assistência social sem fins lucrativos, prevista no inciso c, de maneira a 

proteger o regime democrático e o pluripartidarismo, os interesses da respectiva 

categoria profissional ou econômica e promover a assistência social gratuita, 

respectivamente.326  

Por fim, a imunidade sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado 

à sua impressão, hipótese de imunidade objetiva, prevista no inciso d do dispositivo 

supra, que visa à garantia da liberdade de expressão do pensamento e a disseminação da 

cultura. A referida imunidade também vem sendo interpretada de modo extensivo, de 

maneira a abranger os insumos e equipamentos utilizados para a produção dos referidos 

itens,327 e no caso do denominado “livro eletrônico”, que ainda se encontra pendente de 

julgamento definitivo.328  

No que tange à figura da isenção, trata-se de hipótese legalmente prevista  

de não incidência de uma determinada obrigação tributária. O ente público, detentor da 

competência para instituir o tributo, ou seja, a aptidão geral e abstrata para criar os 

tributos, decide “abrir mão” ou não exercê-la em determinado caso específico, muito 

embora tivesse capacidade para fazê-lo. Diferentemente da imunidade, na qual o ente 

                                                                                                                                               
regra imunizante não ofenderia a livre concorrência. Nesse sentido, o julgamento do Recurso 
Extraordinário 325.822/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em 18 de dezembro de 2002, 
oportunidade em que se reconheceu a não incidência de IPTU sobre imóveis vagos e alugados. (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. RE 325.822/SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado 
em 18/12/2002, DJ 14/05/2004. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+
325822%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+325822%2EACMS%2E%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/avch36s>. Acesso em: 11 mai. 2013). 
326 Pode-se citar também a “isenção” (pois tecnicamente se trata de imunidade) de contribuição para a 
seguridade social às entidades beneficentes de assistência social, prevista no artigo 195, § 7º, da 
Constituição Federal de 1988: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
(...) 
§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social 
que atendam às exigências estabelecidas em lei.  
327 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 174.476-6 SP, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, 
Tribunal Pleno, julgado em 26/09/1996, DJ 12/12/1997. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+
174476%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+174476%2EACMS%2E%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/atkfgpo>. Acesso em: 11 mai. 2013. 
328 Quanto ao julgamento da imunidade do livro eletrônico, foi reconhecida a repercussão geral da 
discussão, no bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 330.817 RG/RJ, de relatoria do Ministro 
Dias Toffoli, em 20 de setembro de 2012. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 330.817 RG/RJ, 
Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, julgada em 20/09/2012, DJe 28/09/2012. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+
330817%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+330817%2EPRCR%2E%29&base=b
aseRepercussao&url=http://tinyurl.com/baauzcg>. Acesso em: 11 mai. 2013. 
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público não tributa uma situação porque não lhe foi atribuído poder para tanto, na 

isenção ele não o faz por uma opção política, tendo em vista que o ente que possui 

poder para instituir o tributo também detém a prerrogativa de não fazê-lo em 

determinado caso específico.329  

Não obstante, há autores que tratam a isenção não como uma hipótese de 

não incidência do tributo, mas como uma dispensa legal do pagamento de um tributo 

devido, ou neutralização dos efeitos da relação tributária, sob o argumento de que existe 

a obrigação tributária, mas a lei dispensa o seu cumprimento. Contudo, tal entendimento 

é um tanto contraditório, pois pressupõe uma obrigação tributária que, de fato, não 

obriga. Como se pode imaginar uma obrigação sem o correspondente dever? Mais 

coerente dizer que inexiste a própria obrigação.  

Por fim, vale ressaltar que a isenção não se confunde com a remissão, uma 

vez que nesta, sim, há uma genuína dispensa do cumprimento de uma obrigação, ou o 

“perdão de uma dívida”.330 A remissão está mais voltada para questões de 

praticabilidade da arrecadação, enquanto a isenção possui um viés mais nitidamente 

protetivo. 

No que se refere às subvenções e subsídios, estes consistem em uma espécie 

de ajuda ou auxílio pecuniário, concedido pelo Estado, em favor de instituições que 

prestam serviços de interesse público, ou com o intuito de estimular setores econômicos 

estratégicos. As subvenções e subsídios têm por objetivo fomentar uma dada atividade 

econômica relevante ou estimular o desenvolvimento de uma dada região do território 

nacional, de maneira a combater as desigualdades regionais. São institutos relacionados 

ao fenômeno da despesa pública, classificando-se como transferências correntes, 

podendo caracterizar-se como subvenções sociais, quando voltadas para instituições de 

caráter assistencial ou cultural sem fins lucrativos, ou subvenções econômicas, quando 

                                                 
329 “ Basicamente, a diferença entre a imunidade e a isenção está em que a primeira atua no plano da 
definição de competência , e a segunda opera no plano do exercício da competência . Ou seja, a 
Constituição, ao definir a competência, excepciona determinadas situações que, não fosse a imunidade, 
quedariam dentro do campo de competência, mas, por força da norma de imunidade, permanecem fora  do 
alcance do poder de tributar outorgado pela Constituição. Já a isenção atua noutro plano, qual seja, o do 
exercício do poder de tributar: quando a pessoa política competente exerce esse poder, editando a lei 
instituidora do tributo, essa lei pode, usando a técnica da isenção, excluir determinadas situações, que, 
não fosse a isenção, estariam dentro do campo de incidência da lei de tributação, mas, por força da norma 
isentiva, permanecem fora  deste campo.”  (AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 152). 
330 Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, 
remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: I - à situação econômica do sujeito passivo; II - 
ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato; III - à diminuta importância 
do crédito tributário; IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou 
materiais do caso; V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. 
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destinadas a empresas públicas ou privadas, conforme se evidencia no artigo 12 e 

artigos 16 a 19 da Lei 4.320/1964,331 daí a necessidade de expressa previsão na Lei 

Orçamentária referente ao período em que a mesma for implementada. Uma vez que os 

subsídios e subvenções são genuínos dispêndios realizados pelo Estado, não pertencem 

propriamente ao ramo do Direito Tributário, mas exclusivamente ao Direito 

Financeiro.332  

Exemplos de subsídios são aqueles concedidos pelo Governo Federal para a 

agricultura, em especial sob a forma de crédito subsidiado e políticas para assegurar a 

manutenção de um preço mínimo ao produto que se pretende estimular. 

Quanto ao instituto do crédito presumido, trata-se de uma técnica de 

escrituração contábil que permite ao contribuinte descontar um crédito apurado de 

forma fictícia  do montante dos tributos devidos, incidentes nas operações por ele 

realizadas. Fala-se em um crédito “presumido” pelo fato de não se enquadrar na 

sistemática tradicional de creditamento, mas decorrer diretamente de uma autorização 

legal.  

A sistemática padrão de apuração de créditos é uma técnica aplicável aos 

tributos sujeitos ao regime não cumulativo, aqueles cobrados ao longo de uma cadeia 

produtiva de uma determinada mercadoria ou bem. No regime não cumulativo, permite-

se ao contribuinte escriturar o valor do respectivo tributo referente a determinados bens 

                                                 
331Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 
 § 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas 
de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: 
I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou 
cultural, sem finalidade lucrativa; 
II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, 
comercial, agrícola ou pastoril. Cf. BRASIL. Lei 4.320, de 17 de março de 1974. Legislação Federal do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>, acesso em 19 abr. 2013. 
332 Tecnicamente, a subvenção não representa uma modalidade exonerativa, tendo em vista que se trata de 
um auxílio pecuniário despendido pelo Estado, o que lhe caracteriza como despesa pública, “como figura 
típica do direito financeiro”, e não do fenômeno tributário em si: “Subvenção é doação modal (...) 
destinada a um fim específico que há de se coadunar com a intenção política da pessoa jurídica de direito 
público concedente (...) vemos que a doutrina se inclina fartamente a afastar incondicionalmente a 
subvenção como figura atinente ao direito tributário (...) sob o ponto de vista estritamente jurídico, a 
subvenção jamais poderia ser caracterizada como atinente ao direito tributário, seja pela falta expressa de 
previsão de sistematização feita pelo Código Tributário, seja pelo fato de operar não no campo liberatório 
(ou qualquer outra forma de extinção) da obrigação tributária (...)” (CATÃO, Marcos André Vinhas. 
Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp. 60-62). Idêntico é o 
posicionamento adotado por Betina Grupenmacher, segundo a qual “Os subsídios e incentivos não têm 
natureza tributária por vários motivos, dentre eles, porque tributos são fontes de receitas, ao passo que 
subvenções e subsídios são hipóteses de despesa, já que são desembolsos que o Estado faz em favor dos 
particulares.” (GRUPENMACHER, Betina Treiger. Das exonerações tributárias. Incentivos e benefícios 
fiscais, in GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação: um diálogo luso-
brasileiro. Coimbra: Almedina, 2012, p. 30). 
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e serviços, como é o caso dos insumos por ele adquiridos, a serem utilizados no 

processo de industrialização ou comercialização.  

O sistema de creditamento pode recorrer a duas técnicas de abatimento: a do 

tipo imposto sobre imposto (tax on tax), que se aplica ao Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de 

Serviços (ICMS), em que o contribuinte aproveita o imposto cobrado na operação 

anterior para abatimento no valor devido na operação por ele praticada; a técnica 

denominada base sobre base, aplicável ao regime não cumulativo de PIS e COFINS, por 

exemplo, em que se permite a dedução de algumas despesas da base de cálculo do 

faturamento, de maneira que a alíquota irá incidir sobre a base de cálculo remanescente.  

Alguns exemplos de casos de concessão de crédito presumido são o previsto 

no artigo 1º da Lei 9.363/1996, segundo o qual a empresa produtora e exportadora de 

mercadorias nacionais faz jus a crédito presumido de IPI, visando ao ressarcimento do 

PIS/COFINS incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de 

matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no 

processo produtivo, e o previsto no Convênio de ICMS nº 106/1996, que permite aos 

estabelecimentos prestadores de serviço de transporte um crédito de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do ICMS devido na prestação.333 Em ambos os casos, o crédito 

inexistiria, não fosse a autorização legal para a sua escrituração. 

A figura do diferimento do imposto consiste em uma modificação do 

critério temporal para fins de cumprimento da obrigação de pagamento do mesmo, 

transferindo a referida obrigação para um momento futuro. O que de fato ocorre no 

diferimento é uma suspensão condicionada do pagamento do tributo, o qual é 

transferido para um momento futuro, quando implementada a condição legalmente 

prevista. Em alguns casos, a norma que autoriza o diferimento do tributo impõe alguns 

critérios para o usufruto do benefício, como o fato da transação ser realizada entre 

pessoas jurídicas que se dedicam à atividade de industrialização ou comercialização da 

mercadoria em questão.  

Em geral, o diferimento é aplicado aos impostos incidentes em cadeias 

produtivas, transferindo-se o momento do pagamento dos tributos incidentes nas 

                                                 
333 “Cláusula primeira Fica concedido aos estabelecimentos prestadores de serviço de transporte um 
crédito de 20% (vinte por cento) do valor do ICMS devido na prestação, que será adotado, opcionalmente, 
pelo contribuinte, em substituição ao sistema de tributação previsto na legislação estadual.” (Convênio de 
ICMS nº 106/96, publicado no DOU de 18 e 20.12.96. disponível em 
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/ICMS/1996/cv106_96.htm, acesso em 4 mai 2013). 

http://www.portaltributario.com.br/guia/clientes/l9363.htm
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/ICMS/1996/cv106_96.htm
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transações iniciais (tributo devido pelo produtor, por exemplo) para o momento da 

realização das transações subsequentes (momento da venda do produto pelo 

comerciante varejista, por exemplo). 

Alguns autores, dentre eles Betina Grupenmarcher, entendem que o 

diferimento não configuraria propriamente uma benesse fiscal, uma vez que não haveria 

a eliminação do ônus tributário da cadeia, mas apenas o seu remanejamento, e em 

alguns casos, poderia haver uma efetiva oneração do responsável pelo pagamento do 

tributo diferido.334 Muito embora não haja uma redução da carga tributária global, a sua 

redistribuição pode efetivamente baratear os custos das etapas iniciais de circulação da 

mercadoria, quando transferida para as etapas finais da cadeia.  

Quanto às modalidades de redução de alíquota, em especial a denominada 

“alíquota zero”, embora possuam algumas similaridades com o instituto da isenção, a 

diferença entre ambos é de ordem técnica. Enquanto a isenção prevê a “exclusão” de um 

determinado fato originalmente prevista na hipótese de incidência de um tributo, 

recaindo sobre o critério material da obrigação tributária e bloqueando a própria 

incidência da norma geradora da obrigação tributária, a alíquota zero incide sobre o 

critério quantitativo do tributo, no momento da determinação do montante devido, 

reduzindo-o a zero.  

Na prática, a técnica da redução da alíquota é de manejo mais simples que a 

que concede as isenções, uma vez que demanda menores rigores formais, 

principalmente quando concedida em relação aos denominados impostos flexíveis, 

previstos no artigo 153, § 1º, da Constituição Federal de 1988, quais sejam: o Imposto 

de Importação (II), o Imposto de Exportação (IE), o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), cujas alíquotas 

podem ser alteradas por decreto. Dessa forma, a alíquota zero costuma ser instituída 

pelo poder público por meio de decreto, nos casos em que a lei o autoriza, ou através de 

                                                 
334 “ Embora, de fato, haja um benefício no que concerne ao contribuinte que fica que fica desonerado em 
função do diferimento, acompanhamos o entendimento daqueles que pensam que tal técnica de tributação 
não se insere no rol dos benefícios fiscais, a uma porque é intrínseca à natureza dos benefícios tributários 
a circunstância de que o Estado ‘perde’ recursos com a sua concessão e tal não ocorre no diferimento, já 
que o Estado não deixa de receber o tributo devido, apenas difere tal percepção para etapa ou etapas 
seguintes da cadeia de circulação econômica; a duas, pois não se pode admitir um benefício tributário 
que, a despeitode não observar a capacidade contributiva em relação ao contribuinte por ele alcançado – 
já que embora manifeste riqueza deixe de ser tributado por motivos extrafiscais -, sobrecarregue 
financeiramente o contribuinte da etapa seguinte, mais uma vez agredindo o princípio da capacidade 
contributiva” (GRUPENMACHER, Betina Treiger. Das exonerações tributárias. Incentivos e benefícios 
fiscais, in GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação: um diálogo luso-
brasileiro. Coimbra: Almedina, 2012, p. 35). 
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medida provisória, nos demais casos em que a redução da alíquota necessitaria ser feita 

por meio de lei. 

No que se refere à redução da base de cálculo, esta técnica é similar à 

redução de alíquota, uma vez que recai sobre o critério quantitativo da obrigação 

tributária, reduzindo o montante do tributo devido. A única diferença é de caráter 

meramente técnico: enquanto a redução da alíquota altera o percentual que irá incidir 

sobre a base de cálculo na determinação do montante devido, a redução da base de 

cálculo incide diretamente sobre esta. Outra diferença é que a redução da base de 

cálculo deveria ser instituída por meio de lei, nos termos do artigo 97, inciso IV, do 

Código Tributário Nacional,335 não tendo sido prevista hipótese na qual esta redução 

poderia ser feita através de decreto. Na prática, contudo, a maioria das reduções de base 

de cálculo é concedida por meio de decreto, sob o argumento de que se estaria 

“regulamentando” o tributo em questão.336 

Por fim, a anistia e a remissão são modalidades de exclusão do crédito 

tributário. Enquanto a anistia representa uma benesse que permite a desconsideração das 

infrações cometidas anteriormente à lei que a institui, nos termos do artigo 180 do 

Código Tributário Nacional,337 a remissão implica na desconsideração do crédito 

tributário em função das peculiaridades do caso concreto, nos termos do artigo 172 e 

                                                 
335Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
(...) 
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 
57 e 65;  
336 A título de exemplo, pode-se mencionar o Decreto nº 57.996, de 23 de abril de 2012, do Estado de São 
Paulo, publicado no DOE SP de 22.03.2013, que alterou o Regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – RICMS ao incluir o artigo 30 ao Anexo II do RICMS/SP, 
estabelecendo a redução de base de cálculo dos produtos de couro, sapatos, bolsas, cintos e outros 
acessórios: 
Artigo 1º - Passa a vigorar com a redação que se segue o artigo 30 do Anexo II do Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto n° 45.490, 
de 30 de novembro de 2000: "Artigo 30 - (PRODUTOS DE COURO, SAPATOS, BOLSAS, CINTOS, 
CARTEIRAS E OUTROS ACESSÓRIOS) - Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente na 
saída interna, exceto para consumidor final, de produtos de couro do Capítulo 41, de produtos dos 
Capítulos 42 e 64 e do código 3926.20.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM/SH: (...) 
Disponível em http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00 
501469/282e9adb2e31a3f9832579ea00458c2f?OpenDocument, acesso em 4 mai 2013. 
337 Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que 
a concede, não se aplicando: 
I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, 
sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício 
daquele; 
II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais 
ou jurídicas. 
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respectivos incisos do mesmo diploma,338 tais como a situação econômica do sujeito 

passivo, o pequeno montante do crédito tributário, dentre outras razões. É o caso da 

remissão prevista no artigo 331-A da Lei 4.144/1972, do Município de Fortaleza, 

quanto aos débitos cujo valor seja inferior a 400 (quatrocentos) UFIR's (Unidade Fiscal 

de Referência).339 

 

4.3 Diretrizes e limitações à concessão de desonerações fiscais 

 

No que se refere às limitações à concessão das desonerações fiscais, estas se 

encontram difundidas na Constituição Federal, principalmente em seu Título VI, que 

dispõe sobre a tributação e o orçamento; no Código Tributário Nacional, que estabelece 

requisitos quanto à sua concessão, vigência e interpretação, em especial no que tange às 

isenções, e, principalmente, nas disposições constantes na Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar 101/2000), que trouxe uma série de inovações nesta seara.  

Quanto às diretrizes e limitações à concessão de desonerações fiscais em 

geral, estas são de três ordens: a) de cunho técnico-jurídico, principalmente no que 

tange à forma de concessão dos incentivos fiscais, por meio da exigência de lei 

específica para tanto; b) de cunho jurídico-político, relacionadas ao fenômeno da 

repartição de competências e preservação da autonomia tributária dos respectivos entes; 

c) de cunho jurídico-financeiro, relacionadas à previsão e limitação do montante da 

renúncia de receitas decorrentes dos incentivos, bem como da proposição de medidas de 

compensação. 

Dentre as diretrizes de cunho técnico-jurídico, pode-se destacar a prevista 

no artigo 150, § 6º, da Constituição Federal, segundo a qual as desonerações devem ser 

                                                 
338 Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, 
remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: 
I - à situação econômica do sujeito passivo; 
II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato; 
III - à diminuta importância do crédito tributário; 
IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso; 
V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. 
339Art. 331-A - Ficam remitidos os débitos resultantes de impostos, taxas e multas por infração de 
qualquer natureza para que a Fazenda Pública Municipal, lançados ou não ajuizados ou não, até 31/12/98, 
cujo valor monetariamente corrigida, excluídos os honorários advocatícios, seja igual ou inferior a 400 
(quatrocentos) UFIR's (Unidade Fiscal de Referência), vigentes da data da publicação da Lei nº 8.402, de 
24 de dezembro de 1999. (Cf. MUNICÍPIO DE FORTALEZA. Lei 4.144, de 27 de dezembro de 1972. 
Institui o Código Tributário do Município de Fortaleza. Disponível em: 
<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/legislacao/gerados/leis/Lei%20n%C2%BA%204.144_Atualizada%
20at%C3%A9%20LC%20n%C2%BA%2059.pdf>, acesso em 4 mai. 2013. 
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instituídas por meio de lei específica.340 Isso implica que a lei que concede uma 

exoneração fiscal deve tratar exclusivamente do assunto, justamente o inverso do que 

costuma ocorrer na prática, em que a maioria dos diplomas que preveem hipóteses 

exonerativas também regula outros assuntos completamente diversos.341 

O dispositivo supra objetiva alcançar dois objetivos em especial: possibilitar 

uma melhor organização da legislação tributária, em especial em matéria de renúncia de 

receitas, através de leis que tratem especificamente do assunto, e, principalmente, evitar 

a concessão "camuflada" de privilégios a determinados grupos de contribuintes, 

inserindo-os em diplomas esparsos e dificultando a sua fiscalização.342  

Da mesma forma, o incentivo fiscal concedido por prazo indeterminado 

também tem de ser revogado por meio de lei específica.343 Além disso, a lei que institui 

os incentivos fiscais deverá especificar as condições e requisitos para a sua concessão, 

os tributos por ela albergados e o prazo de duração da benesse. 344 

No que tange aos requisitos técnico-jurídicos dos incentivos fiscais em 

matéria de ICMS, estes devem ser concedidos através de convênios firmados pelos 

                                                 
340 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia 
ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. 
341 A título de exemplo, pode-se citar a Lei 11.941/2009, que, além de conceder, em seu artigo 14, 
remissão para os débitos perante o fisco federal cujo valor consolidado em 31 de dezembro de 2007 seja 
igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), dispôs sobre parcelamento dos débitos tributários, além 
de alterar e revogar dispositivos de diversos outros diplomas, tais como o Decreto 70.235/1972, as Leis 
8.212 e 8.213/1991, a par de diversos outros.     
342 “A Constituição prevê, ainda, em seu art. 150, § 6º , a necessidade de lei específica e exclusiva para a 
outorga de qualquer benefício fiscal. Tal imposição revela-se de suma importância para evitar a 
desorganização legislativa e o encobrimento da concessão de privilégios a determinados contribuintes ou 
grupos de contribuintes, já que a previsão de benefícios em contextos legais esparsos torna muito mais 
difícil a fiscalização sobre situações de desigualdade desarrazoada.” (LOBATO, Paulo Henrique Bese; 
SOMAVILLA, Jaqueline Lara. A concessão de anistias e incentivos fiscais e a importància do controle da 
renuncia de receita pelos tribunais de contas. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, v. 70, n. 1, ano XXVII, jan./fev./mar 2009, p. 66).  
343 “ (...) somente uma lei específica pode conceder incentivos fiscais ou tributários, de sorte a trazer 
transparência e segurança jurídica, livrando o aplicador da lei da tarefa de manusear infindáveis normas 
espalhadas na legislação ordinária. Lei específica significa que a ementa da lei deve indicar, em destaque, 
o incentivo fiscal ou tributário objeto de concessão. Da mesma forma, a revogação do incentivo, quando 
cabível, deve ser feita por lei específica.” (HARADA, Kiyoshi. Incentivos fiscais: limitações 
constitucionais e legais. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 3022, 10 out. 2011 . Disponível 
em: <http://jus.com.br/revista/texto/20161>. Acesso em  7 mai. 2013). 
344 Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as 
condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de 
sua duração (Cf. BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>, acesso em 19 
abr. 2013). 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2011
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011/10/10
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011/10/10
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011/10
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011
http://jus.com.br/revista/texto/20161/incentivos-fiscais-limitacoes-constitucionais-e-legais
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Estados e Distrito Federal no âmbito do CONFAZ (Conselho Nacional de Política 

Fazendária), nos termos do artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal 

de 1988, e da Lei Complementar nº 24/1975, recepcionada pela ordem constitucional 

atualmente vigente. Nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei Complementar em questão, 

exige-se deliberação unânime dos Estados representados para a concessão dos 

benefícios de ICMS.345  

Tal exigência de unanimidade,346 atrelada ao fato do ICMS ser de 

competência dos Estados, constam dentre os principais motivos ensejadores da 

famigerada “guerra fiscal” entre os Estados, que muitas vezes concedem incentivos 

fiscais de ICMS de maneira unilateral, o que redunda na inexorável declaração de 

inconstitucionalidade dos mesmos, que vem sendo seguidamente reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal em diversos casos.347  

Uma tentativa de minimizar os efeitos desta “guerra fiscal” é a proposta 

constante do Projeto de Resolução do Senado (PRS 1/2013), em tramitação na 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, que visa à redução 

gradual da alíquota interestadual incidente sobre operações que destinem mercadorias 

para outros Estados da Federação para o montante de 4% (quatro por cento), com 

algumas exceções, tais como alíquotas de 7% (sete por cento) para produtos originados 

das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Espírito Santo, e alíquotas de 12% 

(doze por cento) para operações originadas da Zona Franca de Manaus e das Áreas de 

                                                 
345 Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido 
convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes 
do Governo federal. 
(...) 
§ 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua 
revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes 
presentes. Cf. BRASIL, Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975. Dispõe sobre os convênios 
para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 9 de jan. 1975, Seção 1, p. 
345. 
346 Para uma embasada crítica ao requisito da unanimidade nos convênios que concedem incentivos 
fiscais de ICMS, cf. VASCONCELOS, Alexandre Torres. A unanimidade nas deliberações do CONFAZ: 
Crítica à Lei Complementar nº 24/75 por ofensa aos princípios democrático e federarivo. Monografia 
(graduação). Universidade Federal do Ceará, 2013. 
347 A título de exemplo, pode-se citar a ADI 4635/SP e a ADI 2.549/DF. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Tribunal Pleno. ADI 4635/SP, Relator Ministro Celso de Mello, julgada em 22/10/2012. 
Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe= 
ADI&numero=4635&origem=AP. Acesso em 25 mai. 2013. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Tribunal Pleno. ADI 2.549/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgada em 01/06/2011. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1= 
%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2549%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+254
9%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/bc4hpdp. Acesso em 25 mai. 2013. 
 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=ADI&numero=4635&origem=AP
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=ADI&numero=4635&origem=AP
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2549%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+2549%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/bc4hpdp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2549%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+2549%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/bc4hpdp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2549%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+2549%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/bc4hpdp


 190 
 

Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim (RR), Tabatinga (AM), Guajará-Mirim (RO), 

Macapá e Santana (AP) e Brasileia, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia (AC).348  

Além disso, está prevista a criação de dois fundos para compensar as perdas 

arrecadatórias decorrentes da reforma do ICMS nas operações interestaduais: o Fundo 

de Compensação de Receitas (FCR) e o Fundo Desenvolvimento Regional (FDR). 

Outra problemática relacionada à questão é a que se refere à convalidação dos 

incentivos fiscais já concedidos pelos Estados à revelia do CONFAZ, questão 

igualmente polêmica e tormentosa. 

Quanto às limitações de cunho jurídico-político, o artigo 151, inciso I, da 

Constituição Federal de 1988349 veda a instituição de tributo que não seja uniforme no 

território nacional, nos casos em que esta distinção em benefício de alguns entes 

federativos denote o intuito de privilegiá-los em detrimento dos demais.  

Não obstante, o mesmo dispositivo expressamente autoriza uma 

diferenciação por meio da concessão de incentivos fiscais voltados especificamente para 

a promoção do desenvolvimento socioeconômico equilibrado entre as diferentes regiões 

do país. 

O dispositivo supra está em perfeita consonância com o teor do artigo 43, da 

Constituição Federal de 1988, que versa sobre as estratégias passíveis de serem 

adotadas pela União para promover o desenvolvimento de uma determinada região, e 

em especial no disposto em seu § 2º, inciso III, 350 que dispõe sobre isenções, reduções e 

diferimentos temporários de tributos federais para pessoas físicas e jurídicas instaladas 

nas referidas regiões. 

O inciso III do artigo 151351 veda as denominadas isenções heterônomas, 

aquelas concedidas pela União referentes a tributos dos Estados, do Distrito Federal e 

                                                 
348 Cf. BRASIL. Senado Federal. Projeto de Resolução nº 1, de 2013. Estabelece alíquotas do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nas operações e prestações interestaduais. 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF 
.asp?t=121933&tp=1 >, acesso em 7 mai. 2013. 
349 Art. 151. É vedado à União: 
 I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou 
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a 
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico 
entre as diferentes regiões do País; 
350 Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. (...) § 2º 
Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: (...) III - isenções, reduções ou 
diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; 
351 Art. 151. É vedado à União: 
(...) 
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dos Municípios. Tal vedação tem por objetivo proteger o pacto federativo e a autonomia 

dos respectivos entes, de maneira a evitar que os entes interfiram sobre a esfera de 

competência uns dos outros.352 Dessa forma, apenas o ente que possui competência para 

instituir um determinado tributo é que também a terá para isentá-lo.  

Uma exceção a esta regra é o entendimento atual que permite a concessão 

das isenções heterônomas pela União Federal, quando esta atua na condição de ente de 

direito público externo, representando a própria República Federativa do Brasil. É a 

República Federativa do Brasil, representada pela União, o ente dotado do atributo da 

soberania, que lhe confere a capacidade de atuar no plano internacional e celebrar 

acordos com outros Estados igualmente soberanos. Nesse caso específico, em que a 

União atua como representante do próprio Estado Federal Brasileiro, esta pode celebrar 

tratados concedendo isenções de tributos estaduais e municipais.353  

O artigo 152 da Carta Magna veda aos entes federativos o estabelecimento 

de diferenças tributárias entre bens e serviços em razão de sua procedência ou 
                                                                                                                                               
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 
352 Outro dispositivo que visa preservar a autonomia tributária dos entes públicos é o disposto no artigo 
150, inciso VI, alínea a , da Constituição Federal de 1988, que veicula a chamada imunidade recíproca, 
que impede que os entes públicos instituam impostos uns sobre os outros, incluindo as respectivas 
autarquias e fundações, desde que a riqueza tributável seja destinada às suas finalidades essenciais: 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
VI - instituir impostos sobre: 
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
(...) 
§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades 
essenciais ou às delas decorrentes. 
353 Tal entendimento foi ratificado no julgamento do Recurso Extraordinário 229.096/RS, de relatoria da 
Ministra Cármen Lúcia, julgado em 16.08.2007. Na oportunidade, permitiu-se a isenção de tributos 
estaduais, em especial do ICMS, previstos no Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT 1994) para as 
mercadorias importadas dos países signatários, nos termos da ementa a seguir exposta: DIREITO 
TRIBUTÁRIO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 DO ACORDO 
GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO. ISENÇÃO DE TRIBUTO ESTADUAL PREVISTA EM 
TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
ARTIGO 151, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTIGO 98 DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A isenção de tributos estaduais prevista no Acordo 
Geral de Tarifas e Comércio para as mercadorias importadas dos países signatários quando o similar 
nacional tiver o mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. 2. O artigo 98 
do Código Tributário Nacional "possui caráter nacional, com eficácia para a União, os Estados e os 
Municípios" (voto do eminente Ministro Ilmar Galvão). 3. No direito internacional apenas a República 
Federativa do Brasil tem competência para firmar tratados (art. 52, § 2º, da Constituição da República), 
dela não dispondo a União, os Estados-membros ou os Municípios. O Presidente da República não 
subscreve tratados como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que descaracteriza a existência 
de uma isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, inc. III, da Constituição. 4. Recurso extraordinário 
conhecido e provido. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 229.096/RS, Rel. Ministra CÁRMEN 
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2007, DJe 10/04/2009. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=520131. Acesso em: 8 mai. 2013. 
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destino.354 Tal diferenciação abrange não só o estabelecimento de alíquotas 

diferenciadas, como também a concessão de incentivos fiscais que tomem por base tais 

critérios. Tal norma está em perfeita consonância com o que fora ressaltado no tópico 

2.2.4.2, quando se comentou sobre a impossibilidade de se utilizar o critério geográfico 

ou espacial, tomado isoladamente, como elemento para estabelecer diferenciações entre 

os contribuintes.  

Não obstante, conforme também fora pontuado no referido tópico, o critério 

espacial pode ser tomado como elemento de diferenciação quando dimensiona outro 

elemento ou critério, no caso, o subdesenvolvimento. É justamente este fato que permite 

o estabelecimento de alíquotas interestaduais diferenciadas para as mercadorias de 

acordo com o Estado de procedência, assunto que está sendo atualmente debatido no já 

comentado Projeto de Resolução do Senado Federal nº 1/2013. 

Pode-se mencionar também o disposto no artigo 173, § 2º, da Constituição 

Federal,355 que veda a instituição de privilégios fiscais às empresas públicas e 

sociedades de economia mista em detrimento das empresas privadas, de maneira a 

resguardar a livre concorrência e evitar a reserva de mercado às empresas públicas; o 

artigo 195, § 3º, da Constituição Federal, que veda que a pessoa jurídica que esteja em 

débito com a seguridade social possa celebrar contratos com o poder público ou receber 

qualquer tipo de incentivo fiscal ou creditício;356 o artigo 199, § 2º, que veda a 

destinação de auxílios ou subvenções a instituições privadas com intuito lucrativo que 

prestem serviços na área da saúde.357 

                                                 
354 Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 
355 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
(...) 
§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais 
não extensivos às do setor privado. 
356Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
(...) 
§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.  
357 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos. 
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Quanto às diretrizes previstas no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), pode-se destacar o disposto no artigo 40, que manteve a Zona 

Franca de Manaus pelo prazo de 25 (vinte e cinco anos), convalidando os incentivos 

fiscais concedidos por igual período.358 Além disso, atribuiu aos respectivos entes a 

incumbência de reavaliar a viabilidade de todos os incentivos fiscais setoriais então em 

vigor, sob pena de revogação no prazo de 2 (dois) anos, salvo os incentivos 

condicionais sujeitos a prazo certo.359 

Quanto às diretrizes e limitações jurídicas de caráter infraconstitucional, 

podem-se ressaltar as previstas no Código Tributário Nacional, que regulam a vigência 

dos benefícios fiscais, que se referem à sua aplicação no tempo, bem como as técnicas 

interpretativas dos dispositivos que instituem as desonerações fiscais. 

No que se refere à vigência dos benefícios fiscais, estes podem ser 

instituídos por prazo determinado, caso em que seus efeitos cessarão imediatamente 

após o transcurso do prazo previsto, ou por prazo indeterminado. Neste segundo caso, a 

revogação do incentivo fiscal é equivalente a uma lei instituidora de uma obrigação 

tributária, de maneira que somente deveria produzir efeitos no exercício financeiro 

seguinte, conforme a literalidade do artigo 177 do Código Tributário Nacional, não 

obstante o entendimento jurisprudencial em contrário.360 Tal assunto será analisado com 

mais detalhes no tópico 4.3.1 do presente trabalho. 

Nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, a interpretação 

quanto ao sentido e alcance das normas que instituem as desonerações fiscais deve ser 

restritiva, aplicando-se apenas aos casos expressamente previstos.361 Além disso, o 

                                                 
358Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de 
exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação 
da Constituição.  
359 Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos Poderes 
Legislativos respectivos as medidas cabíveis. 
§ 1º - Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da Constituição, os 
incentivos que não forem confirmados por lei. 
§ 2º - A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela data, em relação a 
incentivos concedidos sob condição e com prazo certo. 
360Art. 177. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode 
ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.  
Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação 
os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: 
(...) 
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao 
contribuinte, e observado o disposto no artigo 178. (Cf. BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
Código Tributário Nacional. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>, acesso em 19 abr. 2013).  
361 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 
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referido diploma expressamente vedou a utilização das técnicas de integração, tais como 

a analogia e a equidade, no intuito de ampliar o âmbito de aplicação dos incentivos 

fiscais, conforme previsto no artigo 108, §2º, do referido diploma.362 

No que se refere às limitações de caráter jurídico-financeiro, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal veio trazer uma série de dispositivos voltados para a previsão e 

controle das renúncias de receitas, conforme será analisado adiante, e tal objetivo 

inclusive constou expressamente em seu artigo 1º, § 1º.363  

Quanto ao controle do impacto das medidas desonerativas sobre o 

orçamento, a Constituição Federal atribuiu especial importância à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, constando dentre os seus objetivos a avaliação das alterações na 

legislação tributária.364 A referida lei é responsável por estabelecer um equilíbrio entre 

receitas e despesas, e incluir, em seu anexo, um demonstrativo das metas fiscais para o 

exercício correspondente e para os 2 (dois) seguintes, bem como a estimativa do 

montante da renúncia de receita e as respectivas formas de compensação desta.365  

A necessidade de previsão dos efeitos das desonerações fiscais sobre as 

contas públicas também foi atribuída às leis orçamentárias, nos termos do disposto no 

                                                                                                                                               
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 

362 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação 
tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a eqüidade. 
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. 
§ 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.  
363 Art. 1º (...) § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que 
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que 
tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
364 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
(...) 
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração 
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
365 Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e: 
I - disporá também sobre: 
a) equilíbrio entre receitas e despesas;  
§ 2º O Anexo conterá, ainda: 
(...) 
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165§2
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artigo 165, § 6º, 366 que impõe que o projeto de lei orçamentária seja acompanhado por 

um demonstrativo regionalizado,367 e do artigo 5º, inciso II, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que demanda a previsão de mecanismos de compensação às renúncias de receita 

e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. 368 

Por fim, o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal ressalta que um dos 

requisitos primordiais para uma gestão fiscal responsável consiste na instituição e 

arrecadação de todos os tributos compreendidos na esfera de competência do respectivo 

ente, sob pena de restrição às transferências voluntárias ao ente que não cumprir tal 

mandamento.369 Tal dispositivo reforça a ideia de que a regra geral consiste na efetiva 

                                                 
366 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
(...) 
§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as 
receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia. 
367 Quanto à extensão temporal deste demonstrativo de efeito, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal estatui que tal estimativa deve abranger o exercício financeiro de início e os dois seguintes, 
devendo cobrir, portanto, no mínimo 3 (três) anos. Além disso, o ente que pretende conceder o referido 
benefício deverá demonstrar que o montante da renúncia foi incluído na estimativa da receita e que não 
comprometeria as metas fiscais contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou que a adoção de medidas 
para compensar a renúncia implementada: 
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição. 
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as 
medidas referidas no mencionado inciso. 
(BRASIL. Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ lcp/lcp101.htm>, acesso em 19 abr. 2013). 
368Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 
(...) 
II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como das 
medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;  
369Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e 
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165§6
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arrecadação de todos os tributos atribuídos aos respectivos entes, de maneira que a 

renúncia de receita necessariamente representa uma situação excepcional. 

 

4.3.1 Flexibilidade das desonerações fiscais com fundamento na proteção do 

indivíduo. Inadequada comparação com o Direito Penal 

 

Feita a análise das principais diretrizes e limitações aos institutos 

desonerativos contidas na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e na Lei 

de Responsabilidade Fiscal, pode-se perceber que o fenômeno da instituição e 

majoração de tributos se sujeita a regramentos mais rígidos que o da desoneração 

tributária, o que poderia levar a indagar se tais figuras estão efetivamente sujeitas às 

denominadas limitações constitucionais ao poder de tributar. 

Ao comparar os mecanismos formais de instituição e cobrança dos tributos 

com os requisitos para a concessão das desonerações fiscais, pode-se perceber certa 

assimetria entre ambos. Enquanto a instituição de tributos e a arrecadação das receitas 

públicas se encontram firmemente jungidas a uma série de exigências legais, as 

denominadas limitações ao poder de tributar, que funcionam como garantias aos 

contribuintes, dentre elas, a capacidade contributiva, legalidade, impessoalidade, 

irretroatividade, dentre outras, a prerrogativa de conceder incentivos fiscais é exercida 

de maneira relativamente flexível e facilitada. 

Dessa forma, pode-se observar certa desproporção entre as exigências 

jurídicas para a instituição e majoração dos tributos e os requisitos para a concessão de 

exonerações fiscais. Se, por um lado, a legislação tributária reputa que a atividade de 

cobrança dos tributos é plenamente vinculada,370 sujeitando o agente do fisco a severas 

punições371 caso dispense total ou parcialmente uma obrigação tributária legalmente 

                                                                                                                                               
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o 
disposto no caput, no que se refere aos impostos. 
370 Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. (Cf. BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código 
Tributário Nacional. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>, acesso em 19 abr. 2013). 
371 Vide a Lei 8.137/1990, que dispõe sobre os crimes contra a ordem tributária  (BRASIL. Lei 8.137, de 
27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de 
consumo, e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8137.htm>, acesso em 19 abr. 2013). 
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prevista,372 por outro, permite que isenções e incentivos sejam facilmente instituídos 

pelos representantes políticos, bastando que o façam por meio de lei, muitas vezes nem 

isso, como é o caso cada vez mais corriqueiro de isenções concedidas por medidas 

provisórias ou meros decretos, estes sob a alegativa de que estariam “regulamentando” a 

matéria versada.  

Por um lado, é importante ressaltar que a própria finalidade das 

desonerações fiscais demanda, em certa medida, que seu tratamento legal seja mais 

brando e flexível, justamente pelo fato de servirem como instrumentos para a 

implementação das políticas públicas nas mais diversas áreas, como no campo 

monetário, econômico, social, ambiental, cultural, dentre outros.  

Tendo em vista a multiplicidade de fatores a que a realidade encontra-se 

sujeita, alguns deles altamente inconstantes e voláteis, os instrumentos de atuação nos 

respectivos segmentos devem ser dotados de maleabilidade e adaptabilidade, sob pena 

de se tornarem rapidamente obsoletos ou mesmo prejudiciais e contraproducentes.373  

Contudo, o menor rigor formal para a concessão dos benefícios fiscais, 

quando comparada ao fenômeno inverso, da instituição/majoração dos tributos, pode 

induzir a utilização desregrada dos mesmos, fomentando uma série de 

assistematicidades e incoerências em sua utilização.374 

                                                 
372 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo 
único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 
funcional (Cf. BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>, acesso em 19 
abr. 2013). 
373 “ (...) é de acentuar que a extrafiscalidade, justamente porque se integra no direito económico e não no 
direito fiscal e, por conseguinte, se apresenta dominado por ideias tais como as de flexibilidade e 
selecção, não é, nem pode ser, objecto dos exigentes limites constitucionais próprios do direito fiscal. 
Compreende-se, assim, que a sua disciplina não se paute pela constituição fiscal, mas mais pela 
constituição económica. O que conduz, de um lado, a que a mesma escape em larga medida à reserva 
parlamentar, sendo com frequência deixada mesmo à ampla margem de liberdade da administração típica 
do direito econômico e, de outro, a que as medidas de intervenção económico-social, em que a 
extrafiscalidade se concretiza, tenham por limites materiais os princípios da proibição do excesso, na 
medida em que afectem posições jusfundamentais dos particulares (sejam estes contribuintes, 
beneficiários ou terceiros, mormente concorrentes), e da proibição do arbítrio e não o princípio da 
igualdade fiscal a aferir pela capacidade contributiva.” (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 404).    
374 Casalta Nabais erige a necessidade de coerência do sistema tributário à condição de genuíno princípio, 
dada a sua inolvidável importância, a qual impõe limites intra-sistemáticos, relacionados ao sistema fiscal 
em si mesmo considerado, e extra-sistemáticos, referentes às relações entre o direito fiscal e os demais 
ramos do direito, em especial o direito financeiro, que abrange as despesas públicas e as renúncias de 
receita decorrentes dos incentivos fiscais: “Numa perspectiva macroscópica, os limites materiais da 
tributação têm sobretudo a ver com a ideia de coerência do sistema ou de sistematicidade, entendida como 
uma coerência conteudística ou substancial de integração do direito fiscal no sistema do direito público e 
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Um argumento utilizado para justificar esta diferença de tratamento entre a 

criação e majoração dos tributos e a previsão de benefícios fiscais se baseia na ideia de 

que o principal objetivo das limitações ao poder de tributar seria resguardar o indivíduo 

e o seu patrimônio contra as incursões abusivas do ente público. Sob esta lógica, 

enquanto que a criação de tributos e majoração dos já existentes consistiria em um ato 

potencialmente nocivo aos respectivos destinatários, a instituição de benefícios e 

incentivos fiscais seria incapaz de prejudicar o patrimônio individual, mas, pelo 

contrário, estimularia a expansão deste patrimônio ao reduzir os encargos fiscais sobre o 

mesmo. 

Com base nesta visão privatística da fenomenologia tributária, é corriqueira 

a equiparação que se costuma estabelecer entre o direito tributário e o direito penal, a 

partir da ideia de que ambos têm por intuito proteger o indivíduo frente aos desmandos 

do Estado: enquanto o primeiro teria por objetivo proteger o patrimônio do particular (e, 

em alguns casos, sua própria subsistência) em face do poder de tributar (jus imponendi) 

titularizado pelo ente público, o segundo estaria voltado para tutelar a liberdade do 

indivíduo em face do poder de punir do Estado (jus puniendi). 

Sob esta óptica, o tributo seria considerado um “mal necessário”, assim 

como a pena o é, de maneira que seria necessária uma maior cautela ao se atribuir este 

“mal” a um indivíduo do que ao afastá-lo. A conclusão é que seria mais premente 

resguardar os direitos do indivíduo frente ao Estado que os interesses da coletividade 

por meio da atuação do Estado, supondo-se que haveria maior risco que o cidadão 

viesse a ser penalizado por eventuais excessos do poder público que a coletividade o 

seria pelas deficiências no exercício do poder punitivo estatal. Em outras palavras, seria 

preferível livrar um culpado a condenar um inocente: in dubio, pro reo. 

Contudo, conforme será devidamente fundamentado a seguir, a equiparação 

do direito tributário ao direito penal e do tributo à pena prejudica a adequada 

compreensão dos referidos ramos do direito, tendo em vista que a lógica que orienta as 

relações tributárias é completamente diferente da lógica do direito penal. 

                                                                                                                                               
no conjunto do ordenamento jurídico (...) De um lado, ao impor limites intra-sistemáticos, ou seja, 
coerência entre os diversos impostos e coerência do sistema fiscal no seu conjunto, o princípio deve ser 
convocado para a solução de problemas tais como a dupla tributação (...) De outro lado, ao reclamar 
limites extra-sistemáticos, a ideia de coerência do sistema implica que o direito fiscal se articule com o 
direito financeiro (rectius, com o direito das despesas nas quais se incluem as despesas fiscais 
concretizadas nos benefícios fiscais) (...) (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 159).    
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Por um lado, de fato podem ser observadas algumas semelhanças entre o 

direito penal e o direito tributário, principalmente pelo fato de serem ramos do direito 

público, se regerem pelo “princípio” da tipicidade fechada, limitarem o recurso às 

modalidades integrativas e se pautarem por uma interpretação restritiva. 

Segundo o entendimento de Ricardo Lobo Torres, amparado em Karl 

Engisch, o tipo representa a média ou normalidade de uma determinada situação 

concreta, somada às suas conexões de sentido, e seria necessariamente aberto, por 

representar um determinado padrão.375 O tipo é utilizado pela norma tributária como um 

dos componentes da hipótese de incidência, de maneira esta (a hipótese) contém aquele 

(o tipo), tratando-se de conceitos completamente distintos. 

A tipicidade no direito tributário está diretamente associada à noção de 

segurança jurídica e à praticabilidade tributária, e representa o recurso às figuras-tipo 

como anteparo à hipótese de incidência tributária. A incidência tributária opera através 

de um silogismo jurídico-tributário, em que a premissa maior funciona como o fato 

gerador abstrato, ou hipótese de incidência (Tatbestand), e a premissa menor consistiria 

no fato gerador concreto (Sachverhalt).376  

A tipicidade também pode ser observada no âmbito penal, uma vez que a 

previsão dos crimes e penalidades necessariamente demanda a descrição detalhada da 

conduta delitiva, por meio do estabelecimento de situações-padrão como pressupostos 

indispensáveis para atuação punitiva do Estado contra o indivíduo que as praticar. 

Como decorrência da noção de tipicidade, em ambos os ramos se impõe a 

limitação à utilização dos institutos de integração, tais como a analogia, os princípios 

gerais do direito público e a equidade.377 Além disso, a interpretação, via de regra, deve 

ser restritiva,378 muito embora se admita sua extensão quando o dispositivo 

                                                 
375 TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no Direito Tributário, in REDAE 
- Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, Instituto de 
Direito Público da Bahia, nº 5, fev/mar/abr. 2006, p. 2. Disponível em 
<http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 23 jun. 2013.  
376 TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio da Tipicidade no Direito Tributário, in REDAE - Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 5, 
fev/mar/abr. 2006, p. 2. Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 23 jun. 2013. 
377 É o que dispõe o artigo o já citado artigo 108 do Código Tributário Nacional. Vide nota de rodapé de 
número 51. 
378 Embora o artigo 111 do Código Tributário Nacional se refira à interpretação literal (ou restritiva) 
apenas às hipóteses de suspensão ou exclusão do crédito tributário, à outorga de isenção e à dispensa do 
cumprimento de obrigações acessórias, esta também se aplica à própria interpretação quanto ao alcance 
da hipótese de incidência ou fato gerador em abstrato. 
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expressamente estabeleça um rol exemplificativo, admitindo outras hipóteses 

assemelhadas.379   

Muito embora as semelhanças apontadas entre o direito tributário e o direito 

penal, não se mostra viável aplicar a lógica operativa deste para aquele, sob pena de  

ensejar diversas confusões devido às particularidades dos referidos ramos.380  

A primeira delas decorre do fato de que o tributo não é sanção, conforme 

expressa disposição de lei no sentido.381 Daí se percebe que cada um destes ramos está 

sujeito a modalidades completamente distintas de justiça: o direito penal está associado 

à justiça retributiva , que se orienta pela lógica da ação e reação, em que a sociedade 

“devolve” ao indivíduo uma conduta da mesma natureza daquela praticada por 

aquele,382 desde que orientada pela noção de proporcionalidade entre a gravidade do 

delito e o montante da pena aplicada; o direito tributário está sujeito à justiça 

distributiva, que consiste na repartição de algo (custeio do Estado) de acordo com um 

determinado critério (capacidade contributiva, por exemplo). 

A segunda diferença entre os ramos se refere à relação entre os fatos que 

configuram as respectivas hipóteses de incidência e o padrão de normalidade 

estabelecido. No direito penal, as condutas típicas representam o rompimento de uma 

expectativa legítima assegurada pela lei, de maneira que a aplicação das punições da lei 

penal necessariamente decorre de condutas anormais ou desconformes. Via de regra, as 

infrações penais são fenômenos excepcionais, e as punições devem ser utilizadas como 

ultima ratio, quando todas as demais medidas se mostrarem inadequadas. 

                                                 
379 É o caso da utilização da expressão “qualquer outro meio fraudulento na tipificação do crime de 
estelionato, conforme o disposto no artigo 171 do Código Penal: “Obter, para si ou para outrem, 
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 
qualquer outro meio fraudulento (...)”. No âmbito tributário, pode-se mencionar o rol de serviços sujeitos 
à tributação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) previstos na tabela anexa da Lei 
Complementar 116/2003, que por diversas vezes utiliza a expressão “congêneres”: 1 – Serviços de 
informática e congêneres; 4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres; 6 – Serviços de 
cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 
380 Alguns argumentos contra a inadequada comparação entre o direito tributário e o direito penal foram 
bem sintetizados por Fernando Weiss, oportunidade em que remetemos à sua obra: “Um dos males de que 
padece o Direito Tributário – DT é a frequente comparação com o Direito Penal – DP, pois ambos tratam 
de aparentes reduções de algum direito particular, seja à liberdade ou patrimonial. Os aspectos 
tradicionalmente cotejados são a reserva de lei, tipicidade e interpretação restritiva, entre outros. Ocorre 
que a base valorativa de ambos é oposta, o que deveria desestimular a comparação entre os princípios 
estruturais dos dois ramos.” (WEISS, Fernando Lemme. Justiça Tributária: as renúncias, o Código de 
Defesa dos Contribuintes e a Reforma Tributária. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003, pp. 15-16).  
381 Vide artigo 3º do Código Tributário Nacional, já colacionado. 
382 “O princípio de justiça historicamente talvez mais importante é o da retribuição (Vergeltung). Ele 
exige uma pena para a falta ou ilícito e tem, sob este aspecto, psicologicamente, a sua raiz no instinto 
vindicativo do homem (...) Mas o princípio retributivo postula também um prêmio para o merecimento e 
é, assim, uma aplicação do preceito moral da gratidão.” (KELSEN, Hans. O problema da justiça. 
Tradução João Baptista Machado. 5. ed. São Paulo: Martins Martins Fontes, 2011, pp. 31-32). 
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Inversamente, no direito tributário, a regra consiste no dever de pagar 

tributos, enquanto que as isenções é que seriam excepcionais. Outro modo de focalizar a 

questão é dizer que as punições, no direito tributário, são aplicadas quando o indivíduo 

se afasta de seus deveres, enquanto que  o pagamento de tributo representa, em si 

mesmo, a expressão de um dever.  

A terceira diferença é que o direito penal, via de regra, estabelece vedações 

e elenca condutas proibidas, de cunho negativo, das quais o indivíduo deve se abster de 

praticá-las, enquanto que o direito tributário impõe obrigações positivas aos 

contribuintes.  

Dessarte, a partir do momento em que o tributo passa a ser considerado um 

dever de solidariedade, não para com o Estado, mas para com a coletividade e, em 

última instância, do cidadão para consigo mesmo, pode-se concluir que o direito 

tributário (assim como o direito penal, observadas as suas particularidades) não se 

destina a proteger apenas o indivíduo contra o poder impositivo do Estado, mas garantir 

uma justa tributação em benefício da coletividade. Deste fato, podem-se extrair duas 

conclusões: a equiparação entre o direito tributário e o direito penal deve ser evitada, 

por comprometer a adequada compreensão de ambos os ramos do direito; as limitações 

constitucionais ao poder de tributar também se aplicam à instituição das desonerações 

fiscais. Tal assunto será analisado no tópico a seguir. 

 

4.3.2 Desoneração fiscal e as limitações constitucionais ao poder de tributar 

    

Feita a análise das principais diretrizes e limitações aos institutos 

desonerativos contidas na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e na Lei 

de Responsabilidade Fiscal, passa-se a analisar de que maneira tais figuras se sujeitam 

às denominadas limitações constitucionais ao poder de tributar. 

É entendimento uníssono na doutrina que o poder de isentar nada mais é que 

um reflexo do poder de tributar, de maneira que o ente público que é competente para 

instituir um determinado tributo também o é, e exclusivamente, para isentá-lo.383 Tal 

                                                 
383 “Mais uma consideração: a lei ordinária que extingue ou reduz uma isenção somente poderá ser 
aplicada no exercício vindouro ao de sua entrada em vigor. A razão disso está em que a lei que afasta ou 
diminui uma isenção tributária assemelha-se, em tudo e por tudo, à que cria ou aumenta um tributo. 
Afinal, o encargo que acarreta para o contribuinte é o mesmo. Seu patrimônio será, por igual modo, 
atingido. Depois, a aptidão para tributar compreende a de isentar, como verso e anverso de idêntica 
medalha.” (CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 26. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2010, p. 230). 
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compreensão encontra-se na raiz da própria noção de poder, que consiste na capacidade 

ou faculdade para fazer algo, e que implica em idêntica capacidade ou faculdade para 

não fazê-lo. Caso só existisse a opção de instituir o tributo, tal ato não consistiria no 

exercício de um poder, mas de uma obrigação ou dever, da mesma forma que a pura 

ausência desta capacidade implicaria em uma vedação ou proibição para exercê-la.384 

Dessa forma, a capacidade para instituir um tributo e a correspondente para 

isentá-lo nada mais são que desdobramentos de um tronco comum, denominado 

competência tributária , que consiste na parcela do poder de tributar que é atribuída a 

um determinado ente público. Com base nessas considerações preliminares, poder-se-ia 

concluir que as limitações constitucionais ao poder de tributar também se aplicam aos 

institutos desonerativos.385 

A partir do exposto, pode-se considerar superada a corrente doutrinária que 

vislumbrava as desonerações fiscais como uma espécie de “favor legal”, uma mera 

liberalidade do Poder Público. O ente público não está autorizado a conceder favores ou 

gracejos, uma vez que não é o verdadeiro titular do patrimônio público, mas meramente 

o administra em função dos interesses da coletividade.386 

Contudo, não obstante as prerrogativas de tributar e de isentar decorram de 

um mesmo fundamento, as finalidades buscadas são completamente distintas: enquanto 

a instituição de tributos visa à obtenção de recursos para o custeio das despesas públicas 

e, excepcionalmente, inibir determinadas atividades que, não obstante lícitas, são 

nocivas à coletividade, a previsão de exonerações se fundamenta na necessidade de 

resguardar uma determinada situação digna de tutela ou de incentivar uma determinada 

conduta ou atividade capaz de promover um valor constitucional.     

                                                 
384 Não obstante as considerações feitas, vale ressaltar que o poder de tributar se afigura como um poder-
dever, vez que não representa uma pura potestade, consoante o teor do já mencionado artigo 11 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que impõe a efetiva instituição e arrecadação de todos os tributos da 
competência do respectivo ente, vedando as transferências voluntárias para aqueles que não o façam.  
385“ Ao atribuir a competência para tributar, a Constituição não apenas permite, mas às vêzes programa, 
ela própria (...) a abstenção do exercício dessa competência pela via da isenção, em determinadas 
circunstâncias excepcionais (...) Conseqüentemente, estão sujeitas as isenções, pelo ordenamento 
constitucional tributário, a condicionamentos idênticos aos que são estabelecidos para a instituição de 
tributos. Torna-se manifesta, assim, a interligação entre o regime jurídico do tributo e o das isenções.” 
(BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias S.A, 1969, p. 29). 
386 “ (...) a isenção poderia ser considerada um favor, enquanto estabelecesse, com todo o rigor da 
expressão, um regime de ‘favorecimento’ ou ‘privilégio’, vale dizer, sòmente quando fôsse instituída pura 
e simplesmente em consideração de pessoas e classes, sem nenhuma conexão com razões econômicas e 
sociais. A antinomia das isenções com um regime de favor se revela, então, por outro ângulo da análise 
jurídica: o da necessária compatibilidade material do regime legal-ordinário da tributação com preceitos 
constitucionais.” (BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias 
S.A, 1969, p. 74). 
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Tendo em vista as diferentes finalidades das prerrogativas supracitadas, vê-

se que as clássicas limitações ao poder de tributar têm como destinatário o indivíduo e 

seu patrimônio, por ser considerada a parte mais frágil da relação, capaz de ser 

constrangido pelos excessos da atividade tributante. Em outras palavras, as limitações 

constitucionais ao poder de tributar servem para proteger o indivíduo contra  o Estado, 

em sua sanha arrecadadora.  

É o que se depreende da análise das expressões utilizadas pelo artigo 150 da 

Constituição Federal, que estabelece as seguintes vedações: em seu inciso I, que os 

entes federativos venham a exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; em seu 

inciso III, que venham a cobrar tributos referentes a fatos geradores anteriores à lei ou 

ocorridos no mesmo exercício financeiro da publicação da lei; em seu inciso IV, que 

utilizem tributo com efeito de confisco; em seu inciso V, que estabeleçam limitações ao 

tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais; e, no 

inciso VI, instituir impostos sobre patrimônio, rendas e serviços uns dos outros, dos 

templos de qualquer culto, dos partidos políticos, entidades sindicais e de assistência 

social sem fins lucrativos. 

Em contrapartida, no que tange à concessão das desonerações fiscais, 

percebe-se que a necessidade de proteção não se justifica em função do indivíduo, mas 

do interesse da coletividade, o denominado interesse público primário. Portanto, o 

estabelecimento de limitações à concessão de desonerações fiscais se destina a proteger 

a coletividade contra eventuais desvios e desmandos do Estado, principalmente quando 

voltadas ao favorecimento dos interesses de determinados grupos específicos.  

Em face desta diferença essencial entre ambas as prerrogativas, percebe-se 

que as tradicionais limitações constitucionais ao poder de tributar, previstas no artigo 

150 da Constituição Federal, devem sofrer algumas adaptações e ponderações quando 

direcionadas às desonerações fiscais. 

Ao estudar os princípios constitucionais que devem ser observados pelas 

isenções fiscais, cuja aplicação estendemos aos demais institutos desonerativos em 

geral, Souto Maior Borges põe em destaque o princípio da legalidade, o princípio da 

justiça (que se refere à tributação isonômica, prevista no artigo 150, inciso II, da 

Constituição Federal de 1988) e o princípio da segurança (que se refere aos princípios 
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da irretroatividade e da anterioridade, previstos no artigo 150, inciso III, da Constituição 

Federal de 1988).387 

No que se refere ao princípio da legalidade, este possui aplicação irrestrita 

em matéria de desoneração fiscal, exigindo-se lei específica para a instituição das 

desonerações, consoante o já mencionado artigo 150, § 6º, da Constituição Federal de 

1988. Dessarte, toda desoneração fiscal deve advir de lei em sentido formal,388 com 

exceção dos denominados “impostos flexíveis”, previstos no artigo 153, § 1º, da 

Constituição Federal, que podem ter sua alíquota reduzida mediante decreto, e do 

ICMS, em que a desoneração deve ser concedida mediante convênio celebrado no 

CONFAZ. 

Contudo, existe uma diferença a ressaltar entre a utilização do princípio da 

legalidade quando voltado para a instituição de tributos e quando voltado para a 

concessão de desonerações fiscais, especificamente no que se tange à utilização de 

medidas provisórias. Enquanto que as medidas provisórias que impliquem na instituição 

ou majoração de tributos só deverão produzir efeitos no exercício financeiro seguinte 

àquele em que houver sido convertida em lei, nos termos do artigo 62, § 2º, da 

Constituição Federal,389 quando venham a instituir uma desoneração fiscal, que isente 

ou reduza o montante de um determinado tributo, deverão produzir efeitos imediatos, 

consoante preceitua o caput do dispositivo supramencionado.   

O princípio da segurança jurídica tem por objetivo resguardar a estabilidade 

das relações jurídicas, de maneira a proteger a confiança e boa-fé depositada pelos 

cidadãos nos atos da Administração Pública, evitando que venham a ser surpreendidos 

por uma brusca modificação que lhes seja prejudicial. Em matéria tributária, o referido 

princípio está relacionado basicamente à irretroatividade, que impede que sejam 

cobrados tributos quanto a fatos geradores anteriores à lei que os instituiu ou majorou, e 

                                                 
387 Cf. BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias S.A, 1969. 
388 “O princípio da legalidade da tributação (nullum tributum sine lege) não tem eficácia apenas sob o 
aspecto do estabelecimento de tributos mas também sob o prisma negativo da exoneração fiscal, porque, 
se inexiste tributo sem que a lei o institua, tampouco existe isenção tributária sem lei que a determine (...) 
O poder de isentar, portanto, sòmente se manifesta através de lei. Assim como a relação jurídica tributária 
é relacional obrigacional ex lege, a relação jurídica de isenção, submete-se, por seu turno, ao princípio da 
reserva de lei.” (BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias S.A, 
1969, p. 42). 
389 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
(...) 
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 
153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida 
em lei até o último dia daquele em que foi editada. 
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à anterioridade fiscal, que impede a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro 

da publicação da lei que os instituiu ou majorou, e antes de decorridos 90 (noventa) dias 

da referida data, conforme o disposto no artigo 150, inciso III, da Constituição 

Federal.390 

Ao enunciar o princípio da segurança jurídica, Souto Maior Borges analisou 

especificamente os requisitos da vigência e revogabilidade das isenções fiscais, cujo 

disciplinamento é plenamente aplicável às desonerações fiscais em geral.391 

No que se refere à aplicabilidade do princípio da segurança, as isenções 

podem ser classificadas em condicionais ou incondicionais, caso estabeleçam ou não 

condições específicas para a sua fruição, e por prazo certo (transitórias) ou por prazo 

indeterminado, sistemática que ora ampliamos para abranger as desonerações em geral. 

Quanto às desonerações incondicionais, que não estabelecem exigências 

específicas ao destinatário, e as por prazo indeterminado, o Poder Público poderia 

revogá-las a qualquer tempo, devendo os efeitos ser produzidos somente a partir do 

exercício financeiro seguinte, nos termos do artigo 104, inciso III, do Código Tributário 

Nacional. Com base na ideia de que a revogação de uma desoneração em tudo se 

assemelha à instituição do tributo que fora isentado, o entendimento ora defendido é de 

que também deveria ser aplicável a anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 150, 

inciso III, alínea c, da Constituição Federal.  

Quanto às desonerações incondicionais e por prazo indeterminado, o 

posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal é radicalmente contrário ao 

defendido no presente trabalho (e à própria legalidade, ressalte-se), plasmado na Súmula 

615, de 17/10/1984, ainda na vigência da constituição anterior, ao dispor que “o 

princípio constitucional da anualidade (par-29 do art-153 da CF) não se aplica à 

revogação de isenção do ICM.” Sob a égide da atual constituição, o Supremo Tribunal 

Federal ratificou tal entendimento em diversas oportunidades, a exemplo do julgamento 

                                                 
390Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;   
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
observado o disposto na alínea b; 
391 Cf. BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias S.A, 1969. 
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do Recurso Extraordinário nº 204.062 em 27/09/1996, e no julgamento de Medida 

Cautelar na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4016 em 01/08/2008.392 

 Para justificar tal entendimento, a Egrégia Corte perfilhou o entendimento 

de que a isenção não afastaria a obrigação tributária em si, mas configuraria mera 

hipótese de dispensa do pagamento do tributo, motivo pelo qual não deveria ser 

aplicado o mandamento da anterioridade. Tal posicionamento é criticado por respeitável 

parcela da doutrina, à qual adere o presente trabalho.393  

No que se refere às denominadas isenções condicionais ou onerosas, 

também denominadas bilaterais, uma vez que impõem prestações a ambos os polos da 

relação, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é exatamente o oposto, conforme 

se depreende do teor da Súmula 544, firmada em 03/12/1969, que dispõe que “Isenções 

tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”  

É compreensível que o Supremo Tribunal Federal tenha pretendido conferir 

uma maior proteção às desonerações condicionais, tendo em vista o seu caráter bilateral. 

                                                 
392 “Revogada a isenção, o tributo torna-se imediatamente exigível. Em caso assim, não 
há que se observar o princípio da anterioridade, dado que o tributo já é existente”. (STF, 
Segunda Turma, RE 204.062/ES, Relator Ministro Carlos Velloso, julgamento em 
27/09/1996, DJ de 19/12/1996. Disponível 
em:http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=RE&numer
o=204062&origem=AP. Acesso em 15 mai. 2013). “Considerou-se que, se até mesmo a 
revogação de isenção não tem sido equiparada pela Corte à instituição ou majoração de 
tributo, a redução ou extinção de um desconto para pagamento do tributo sob 
determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela 
única (à vista), também não o poderia.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal.Tribunal 
Pleno. ADI 4.016 MC/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 
01/08/2008, DJ 24/04/2009. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28 
ADI%24%2ESCLA%2E+E+4016%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E
+ADJ2+4016%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/bkqefp
s. Acesso em 15 mai. 2013).  
393 Tal posicionamento da Corte Suprema é criticado por Hugo de Brito Machado, vez que a revogação de 
isenção resulta em inolvidável aumento da carga tributária exigida: “Rubens Gomes de Sousa, o pioneiro 
nos estudos do direito tributário no Brasil e Mestre de todos os tributaristas brasileiros, afirmou ‘a norma 
legal de isenção pressupõe a existência da obrigação tributária e apenas dispensa o seu pagamento.’ Essa 
doutrina foi invocada pelo STF para negar a aplicação do princípio da anterioridade à lei que revoga 
isenção tributária – o que não no parece, data venia , acertado, porque a revogação da lei de isenção 
implica induvidoso aumento de tributo.” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Constitucional 
Tributário. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 293). No mesmo sentido é o entendimento de Roque 
Carrazza: “Mais uma consideração: a lei ordinária que extingue ou reduz uma isenção somente poderá ser 
aplicada no exercício vindouro ao de sua entrada em vigor. A razão disso está em que a lei que afasta ou 
diminui uma isenção tributária assemelha-se, em tudo e por tudo, à que cria ou aumenta um tributo. 
Afinal, o encargo que acarreta para o contribuinte é o mesmo. Seu patrimônio será, por igual modo, 
atingido (...) Natural, por conseguinte, que também à isenção se aplique o princípio da anterioridade.” 
(CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 230). 
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Ao estabelecer os requisitos para a fruição do benefício fiscal, o próprio poder público 

teria incentivado o particular a modificar sua conduta de maneira a figurar como 

destinatário do benefício fiscal correspondente. Permitir a abrupta supressão do 

benefício em casos como esse equivaleria a institucionalizar o engodo e chancelar a má-

fé e falta de compromisso do poder público com as próprias obrigações, possibilitando 

que viesse a se valer da própria torpeza ao seu bel-prazer. 

Contudo, o mandamento da anterioridade não se propõe tão somente a 

proteger o particular contra as bruscas modificações dos deveres mutuamente pactuados 

entre o Estado e o destinatário do benefício, mas resguardar as legítimas expectativas 

dos indivíduos frente às condutas estatais, em especial aquelas reputadas onerosas. Seu 

objetivo é respeitar e garantir a previsibilidade dos contribuintes, conferindo-lhes tempo 

para se adaptar às novas exigências estabelecidas pelo Estado. Dessa forma, as 

modificações onerosas devem ser adotadas de maneira compassada e gradativa. 

Percebe-se que o critério utilizado pela Corte Suprema para estabelecer o 

termo inicial dos efeitos da lei que revoga uma desoneração fiscal não está relacionado à 

lei revogadora em si, quando venha a ser mais onerosa ao contribuinte, mas à imposição 

ou não de condições pela lei desonerativa até então vigente para a fruição da benesse. 

Tal critério distorce a noção ínsita ao mandamento da anterioridade, que possui uma 

conotação prospectiva , cujo intuito é proteger o contribuinte contra os efeitos mais 

rígidos da lei nova. A anterioridade, intrinsecamente relacionada à segurança jurídica, se 

destina a conferir ao indivíduo um prazo razoável para que possa se adaptar às 

alterações introduzidas pela lei nova, quando venha a estabelecer disposições mais 

gravosas que a anterior. Portanto, condicionar a aplicação do princípio da anterioridade 

à existência de determinados critérios contidos na lei até então vigente implica em 

subverter a própria lógica do mandamento.  

Quanto ao princípio da justiça ou isonomia, as desonerações não podem ser 

concedidas em função de características particularizantes, direcionadas a indivíduos 

previamente identificados e selecionados. Dessarte, para que as desonerações fiscais não 

venham a ser convoladas em privilégios, o tratamento diferenciado a uma categoria de 

contribuintes deve estar amparado em uma justificativa suficiente para tanto. Dessarte, 

as desonerações fiscais, quando não constituam privilégios, não violam a isonomia, mas 

meramente excepcionam o mandamento da uniformidade da tributação.  

Combatendo a ideia de que as desonerações fiscais consistiriam em meras 

liberalidades da parte do Poder Público, estando inseridas na esfera dos atos 



 208 
 

discricionários, Souto Maior Borges defende que as leis que as instituem estão sujeitas à 

análise quanto à sua constitucionalidade não apenas sob o viés formal, mas também 

material, de maneira que o seu conteúdo também é passível de verificação quanto à 

compatibilidade com a Constituição Federal. O autor critica a prevalência dos critérios 

políticos sobre os critérios jurídicos, o que dificultaria o controle das desonerações por 

parte do Poder Judiciário.394 

Feita a análise acima, pode-se perceber que os benefícios fiscais se 

submetem às limitações constitucionais ao poder de tributar, muito embora com 

algumas ponderações e adaptações. Contudo, esta flexibilização dos requisitos técnico-

formais deve ser necessariamente compensada por um acréscimo de requisitos 

substanciais, relacionados à legitimação democrática  dos incentivos fiscais e ao 

consequente dever de fundamentação dos mesmos.  

Para que tal intento seja alcançado, propõe-se a observância dos seguintes 

requisitos: a) exposição clara e precisa dos objetivos e metas, bem como os prazos nos 

quais estes devem ser implementados; b) demonstração periódica dos resultados, para 

que a população possa acompanhar a sua execução e aferir a sua efetividade prática; c) 

imposição de condicionantes específicas para a sua fruição por parte do destinatário, de 

maneira a garantir que a conduta deste, devidamente orientada, será capaz de 

implementar a meta prevista. Tais requisitos serão mais bem analisados no quinto 

capítulo deste trabalho. 

 

                                                 
394 “Considerada a isenção uma liberalidade, favor ou privilégio, segue-se que estaria ditada apenas por 
motivos de conveniência e oportunidade, cuja apreciação é discricionàriamente objeto de decisão política 
do poder tributante, sem o mínimo de vinculação jurídica material, necessária para legitimar a intervenção 
do poder judiciário, como último intérprete da constitucionalidade dos atos legislativos. Se a isenção é um 
favor, sòmente ao poder que a estabelece compete apreciar o conteúdo do ato legislativo de instituição. 
Introduzem-se, assim, inadvertidamente, critérios estritamente políticos na análise jurídica desse instituto. 
Consequência, portanto, da caracterização das isenções como favores é tornar impossível o controle 
jurisdicional da constitucionalidade da lei isentante sob o prisma material ou de mérito, e não, 
simplesmente, formal.” (BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões 
Literárias S.A, 1969, p. 76). 
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4.4 Conceito e características dos incentivos fiscais 

 

No que se refere ao conceito de incentivo fiscal, este não se confunde com 

nenhuma das modalidades desonerativas descritas no tópico 4.2. Enquanto estas se 

referem à forma ou meio através do qual as desonerações são concedidas, a noção de 

incentivo fiscal se refere à finalidade ou objetivo buscado, que está relacionado ao 

estímulo de uma determinada atividade ou comportamento capaz de promover um 

objetivo constitucional específico.  Conforme será explicitado a seguir, os incentivos 

fiscais podem assumir os mais diversos formatos, como isenções, créditos presumidos, 

alíquota zero, redução de base de cálculo, desde que vise induzir uma conduta 

predeterminada por parte do seu destinatário. 

Conforme analisado sucintamente no tópico 4.1, a marca característica dos 

incentivos fiscais consiste em sua finalidade específica, qual seja, a de estimular a 

prática de certas condutas ou atividades que promovam um determinado valor 

constitucional, induzindo a sua propagação no meio social.395 Dessa forma, a entidade 

concedente do incentivo fiscal pode (e deve) estabelecer algumas condições ou 

contraprestações a serem observadas por parte do contribuinte para que este possa 

usufruir do incentivo fiscal. Tais exigências devem estar diretamente relacionadas ao 

valor constitucional que se pretende promover, como a elevação do nível de empregos a 

um determinado patamar, por exemplo.396  

Pode-se constatar que o incentivo fiscal possui um caráter nitidamente 

prospectivo, posto que pretende modificar a realidade em um determinado sentido. Um 

exemplo de incentivo fiscal é aquele previsto no artigo 1º da Lei 9.363/1996, que dispõe 

                                                 
395 “ (...) os ‘incentivos fiscais’ são instrumentos de desoneração tributária, aprovados pelo próprio ente 
político autorizado à instituição do tributo, através de veículo legislativo específico, com o propósito de 
estimular o surgimento de relações jurídicas de cunho econômico. Trata-se de uma suspensão parcial ou 
total, mas sempre provisória, do poder que lhe é inerente, a fim de conformar determinadas situações (...)” 
(CATÃO, Marcos André Vinhas. Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004, p. 13). 
396 “Pensamos que se inserem na categoria de incentivos, (sic) as exonerações tributárias de qualquer 
natureza, tais como isenções, créditos presumidos, reduções de base de cálculo e alíquota que, buscando 
estimular determinadas atividades ou indivíduos, usualmente estão atreladas a uma contrapartida. São 
assim qualificadas aquelas situações em que a autoridade fazendária, com fundamento em lei ou contrato, 
desonera o sujeito passivo do pagamento do tributo, integral ou parcialmente, desde que este cumpra 
determinadas condições ou realize certos investimentos (...) Quanto aos benefícios fiscais, sua concessão 
independe de uma contraprestação do beneficiado. São permeados por razões de política fiscal, ou mesmo 
com o propósito de atenção ao princípio da capacidade contributiva, sendo hipóteses de favorecimento 
extraordinário de alguns contribuintes, com propósitos extrafiscais, preponderantemente.” 
(GRUPENMACHER, Betina Treiger. Das exonerações tributárias. Incentivos e benefícios fiscais, in 
GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação: um diálogo luso-brasileiro. 
Coimbra: Almedina, 2012, pp. 16-17). 
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que a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito 

presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das 

contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, 

no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de 

embalagem, para utilização no processo produtivo.397 A referida medida tem por intuito 

estimular a ampliação das exportações, de maneira a estabelecer uma balança comercial 

favorável. No mesmo sentido são as exonerações de ICMS das exportações, bem como 

do PIS e COFINS incidentes sobre as receitas das exportações, conforme o disposto nos 

artigos 155, § 2º, inciso X, alínea a398 e artigo 149, § 2º, inciso I, ambos da Constituição 

Federal. 

Em atenção às peculiaridades dos incentivos fiscais, Casalta Nabais afirmou 

que estes não pertenceriam propriamente ao campo do direito tributário clássico, mas ao 

segmento do direito tributário econômico, composto pelas normas jurídicas que 

perseguem fins não arrecadatórios, mas ordinatórios.399 

Dentre as principais características dos incentivos fiscais, serão destacadas 

as seguintes: a) intuito de estimular uma conduta pré-determinada por parte do 

beneficiário diretamente relacionada a um valor constitucional; b) liberdade de escolha 

por parte do particular, que pode optar por se vincular aos requisitos para a sua fruição 

ou preferir sujeitar-se à tributação padrão, conforme a sua conveniência; c) 

excepcionalidade da benesse e, via de regra, provisoriedade dos incentivos fiscais. 

Quanto aos principais efeitos ou consequências da concessão de incentivos 

fiscais, podem-se ressaltar as seguintes: a) a relativização da capacidade contributiva, 

                                                 
397 Cf. BRASIL, Lei 9.363, de 13 de dezembro de 1996. Legislação Federal do Brasil. Disponível em:    
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9363.htm>, acesso em 24 abr. 2013. 
398 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior; 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
X - não incidirá: 
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários 
no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações 
e prestações anteriores; Cf. BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 18 jun. 2013. 
399 “Pois bem, como igualmente resulta do que fomos dizendo, podemos definir o direito económico fiscal 
como o conjunto de normas jurídicas que regula a utilização dos instrumentos fiscais, isto é, dos impostos 
e dos benefícios fiscais, com o principal objectivo de obter resultados extrafiscais, mormente em sede de 
política económica ou social. Ou por outras palavras, a disciplina jurídica da extrafiscalidade. Um 
conjunto de normas que apenas formalmente integram o direito fiscal, já que têm por finalidade principal 
ou dominante a consecução de determinados resultados econômicos ou sociais e não a obtenção de 
receitas para fazer face às despesas públicas.” (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 401).    
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uma vez que a concessão dos incentivos fiscais recorre a critérios outros que não o 

potencial econômico do destinatário; b) restrição à isonomia tributária, uma vez que não 

recorre a uma característica essencial do destinatário, mas meramente acessória, 

relacionada ao seu posicionamento no meio social; c) intervencionismo estatal e 

restrição à livre concorrência.  

 
4.4.1 Estímulo a uma conduta específica e liberdade de opção por parte do 

destinatário  

 

Conforme já ressaltado, a principal característica dos incentivos fiscais está 

relacionada ao seu intuito de induzir uma conduta específica por parte do seu 

destinatário através da concessão de um prêmio ou vantagem pecuniária caso venha a 

adotá-la, benesse esta que redunda em alguma espécie de abrandamento fiscal: redução 

total ou parcial de um tributo determinado, suspensão ou diferimento do pagamento do 

tributo, concessão de um crédito presumido, dentre outras modalidades. 

Dessarte, os incentivos fiscais pertencem ao denominado ramo do direito 

promocional, consoante preconizado por Norberto Bobbio em sua obra “Da Estrutura à 

Função”.400 Tal perspectiva representou uma mudança fundamental de paradigmas, 

tanto no pensamento do próprio autor401 como da doutrina jurídica em geral.  

                                                 
400 "Entendo por 'função promocional' a ação que o direito desenvolve pelo instrumento das 'sanções 
positivas', isto é, por mecanismos genericamente compreendidos pelo nome de 'incentivos', os quais 
visam não a impedir atos socialmente indesejáveis, fim precípuo das penas, multas, indenizações, 
reparações, restituições, ressarcimentos, etc., mas, sim, a 'promover' a realização de atos socialmente 
desejáveis. Essa função não é nova. Mas é nova a extensão que ela teve e continua a ter no Estado 
contemporâneo: uma extensão em contínua ampliação, e, de qualquer modo, lacunosa, uma teoria do 
direito que continue a considerar o ordenamento jurídico do ponto de vista de sua função tradicional 
puramente protetora (dos interesses considerados essenciais por aqueles que fazem as leis) e repressiva 
(das ações que a eles se opõem)." (BOBBIO, Noberto. Da Estrutura à Função: novos estudos da Teoria 
do Direito. Prefácio à edição brasileira de Mário Losano, e apresentação de Celso Lafer. Barueri, São 
Paulo: Manole, 2007, p. XII). 
401 A obra Da Estrutura à Função representou um marco na evolução do pensamento de Norberto Bobbio, 
vez que suas obras anteriores, com destaque para a Teoria da Norma Jurídica e a Teoria do Ordenamento 
Jurídico, se restringiram a analisar o direito a partir de um viés formal ou estrutural, com destaque para a 
figura da sanção, que seria um instrumento para garantir a eficácia da norma jurídica ao imputar uma 
consequência negativa à conduta desconforme: “O fim da sanção é a eficácia da norma, ou, em outras 
palavras, a sanção é um expediente para conseguir que as normas sejam menos violadas  ou que as 
consequências da violação sejam menos graves (...) A aplicação da sanção pressupõe um aparato 
coercitivo, e o aparato coercitivo pressupõe o poder, isto é, uma carga de força imperativa, ou se preferir, 
de autoridade, entre aquele que estabelece a norma e aquele que deve obedecê-la.” (BOBBIO, Norberto. 
Teoria da Norma Jurídica. Bauru, SP: EDIPRO, 2001, pp. 156 e 168). A partir desta obra, Bobbio passa 
a ressaltar a insuficiência do caráter estritamente repressivo do direito e a existência de normas 
promocionais, destituídas da feição imperativa, que demandam uma efetiva cooperação entre o poder 
público e os destinatários da norma, de maneira a promover uma determinada mudança ou transformação 
no meio social: “ É notória a importância que têm, para uma análise funcional da sociedade, as categorias 
da conservação e da mudança. Considerando agora as medidas de desencorajamento e as de 
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Segundo esta concepção, o ordenamento jurídico não seria apenas um 

aparato coativo-repressivo, conforme preconizara a teoria do direito clássica, com 

destaque para o pensamento do jurista austríaco Hans Kelsen, composto exclusivamente 

por normas jurídicas proibitivas ou negativas, cujo objetivo seria garantir a observância 

de normas tidas como obrigatórias.  

Com amparo nessa nova corrente teórica, diversos doutrinadores passaram a 

aduzir a existência das denominadas sanções premiais ou positivas, nas quais estariam 

incluídos os incentivos fiscais, não obstante as críticas que respeitáveis doutrinadores 

dirigem a tal classificação.402   

As normas extrafiscais, em geral, e os incentivos fiscais, em particular, com 

amparo nos pressupostos da teoria dos sistemas, brevemente abordada no tópico 3.5.1, 

objetivam a interferência deliberada do direito sobre os demais subsistemas sociais, 

como é o caso dos sistemas econômico e político, por exemplo. Para tanto, visa a 

condicionar o comportamento dos indivíduos nos respectivos segmentos de maneira a 

alcançar um resultado predeterminado, como o aumento do volume de investimentos no 

setor industrial ou a redução nos níveis de emissão de poluentes, por exemplo. 

Conforme ressaltado no tópico 3.5.1, o incentivo fiscal, para que 

efetivamente incentive uma conduta, tem que recorrer à “linguagem” ou “moeda” 

própria do segmento sobre o qual prentede interferir. Caso pretenda influenciar sobre o 

domínio econômico, por exemplo, deve tornar economicamente vantajosa uma conduta 

                                                                                                                                               
encorajamento de um ponto de vista funcional, o essencial a se destacar é que as primeiras são utilizadas 
predominantemente como o objetivo de conservação social e as segundas, com o objetivo de mudança. 
Podemos imaginar duas situações-limite: aquela em que se atribua valor à inércia, isto é, ao fato de as 
coisas permanecerem como estão, e aquela em que se atribua um valor positivo à transformação, isto é, ao 
fato de a situação subsequente ser diferente da anterior.” (BOBBIO, Noberto. Da Estrutura à Função: 
novos estudos da Teoria do Direito. Prefácio à edição brasileira de Mário Losano, e apresentação de 
Celso Lafer. Barueri, São Paulo: Manole, 2007, pp. 19-20). 
402 Alguns doutrinadores criticam a expressão “sanção premial”, aduzindo que ela distorce o conceito 
tradicional de sanção, que configuraria a imputação de uma consequência negativa para o 
descumprimento de uma conduta legalmente prescrita. Nesse sentido, vale conferir o posicionamento de 
Hugo Machado, expresso na seguinte passagem: “A idéia de sanção está diretamente ligada à de 
coercibilidade. Na medida em que o ordenamento jurídico alberga uma organização capaz de aplicar as 
sanções, estas podem ser tidas como instrumento da eficácia jurídica, vale dizer, as sanções funcionam 
como instrumentos com os quais o Direito pretende impor-se aos inadimplentes.” (MACHADO, Hugo de 
Brito. Introdução ao Estudo do Direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 105). Cf. também 
MACHADO, Hugo de Brito. A denominada sanção premial no âmbito do Direito Tributário, in Revista 
Interesse Público. Belo Horizonte, ano 12, n. 64 nov/dez, 2011. Particularmente, não nos opomos ao 
conceito de sanção premial, pois sua estrutura é bastante semelhante à da sanção punitiva clássica, vez 
que também representa uma consequência jurídica decorrente da incidência de uma norma sobre um 
determinado caso concreto. Entendemos que se trata de questão puramente classificatória, de maneira que 
ambas as posições são igualmente possíveis e viáveis, quer se pretenda conferir uma acepção ampla ou 
restrita ao conceito de sanção.  
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tida como desejável (investimentos em novas tecnologias, por exemplo), de maneira a 

estimular sua adoção por parte dos particulares. 

O instituto dos incentivos fiscais pretende estabelecer um sistema de 

cooperação entre o ente público, enquanto intermediário da coletividade, e o particular 

beneficiado, através de uma relação mutuamente vantajosa , uma vez que permite ao 

poder público tutelar um determinado valor constitucional, como o meio ambiente, por 

exemplo, além de reduzir os dispêndios financeiros e otimizar a utilização do capital do 

particular. 

Um bom incentivo fiscal, portanto, é aquele que atende aos interesses de  

ambos os polos da relação, transferindo ao particular certas incumbências tipicamente 

públicas em troca de um abatimento de sua carga tributária.  

Face ao seu caráter ambivalente, é plenamente possível invocar a teoria do 

benefício ou da contraprestação para fundamentar a sua concessão, uma vez que existe 

uma troca de vantagens entre os componentes da relação. É justamente na medida em 

que este se mostra atrativo, por um lado, e eficaz, por outro, que se atesta sua utilidade e 

legitimidade. 

Tendo em vista que a razão que fundamenta a instituição de um incentivo 

fiscal é a de estimular uma determinada conduta do destinatário, este não deve ser 

utilizado para retribuir atitudes que estes adotariam espontaneamente, 

independentemente da existência do incentivo fiscal.  

Pela própria etimologia da palavra, incentivar implica levar um sujeito a 

fazer algo atípico, incomum, que não faria em circunstâncias normais. Com efeito, o 

incentivo não se consubstancia na mera concessão de uma vantagem financeira, mas 

depende que desta vantagem decorra uma modificação na conduta dos destinatários 

passível de ser estatisticamente aferível, por meio do incremento percentual de sua 

prática no meio social. Caso não seja observado este incremento estatístico, ou este seja 

insignificante ou insatisfatório, não há que se falar em incentivo, mas puro privilégio 

infundado.  

É justamente por esse motivo que é imprescindível a avaliação periódica dos 

resultados decorrentes do incentivo fiscal, para se poder aferir se o mesmo efetivamente 

alcançou os objetivos a que se propunha. Caso contrário, o incentivo será 

inevitavelmente ilegítimo. 

Dentre os possíveis motivos que seriam responsáveis por impedir o 

indivíduo de praticar a conduta quando ausente o incentivo, pode-se destacar os 
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seguintes: a) indiferença do sujeito quanto ao objetivo relacionada à conduta 

incentivada; b) a conduta que se pretende incentivar, não obstante até desejada pelo 

sujeito, seria materialmente impossível sem o incentivo ou, ao menos, desvantajosa 

tendo em vista as condições existentes. 

Quanto ao primeiro caso, poder-se-ia pensar em um indivíduo destituído de 

mínima consciência ecológica, mas que passaria a adotar condutas ambientalmente 

adequadas caso recebesse um estímulo financeiro para tanto. Embora sua conduta esteja 

destituída de valor ético, ao menos sob a óptica kantiana, de maneira que o incentivo 

não desempenharia uma finalidade pedagógica ou de conscientização do destinatário 

quanto à importância do objetivo buscado, ainda assim seria alcançado o resultado 

estatisticamente pretendido.403 

Quanto ao segundo caso, pode-se imaginar um indivíduo que sinceramente 

gostaria de iniciar um empreendimento, mas se encontra materialmente tolhido devido à 

elevada carga tributária. Neste caso, o incentivo serviria para tornar possível uma 

conduta previamente desejada pelo destinatário. 

Quanto ao terceiro caso, seria o do empresário que tem interesse em investir 

em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a qualidade de seus produtos e do 

respectivo processo de produção, mas a ausência de um incentivo fiscal para tanto 

resultaria na elevação dos custos empresariais e consequente perda de competitividade 

em relação aos seus concorrentes.  

Em todos os casos citados acima, restou demonstrada a imprescindibilidade 

do incentivo para que o resultado pudesse ser alcançado, de maneira que a sua 

concessão acarreta no incremento estatístico da conduta desejada, aumento este que não 

seria observado sem o incentivo. 

Vale ressaltar que o intuito de estimular uma determinada atividade ou 

conduta está diretamente relacionado à possibilidade de o indivíduo vir a adotá-la ou 

não, conforme a sua conveniência. Os incentivos fiscais se aplicam às condutas sujeitas 

à liberdade de conformação ou escolha por parte dos destinatários da norma, devendo 

ser lícita e facultativa. Precisamente porque estes detêm a prerrogativa de escolher entre 
                                                 
403 Muito embora possam (e devam) ser adotadas estratégias e políticas públicas visando à 
conscientização da população para a importância dos valores coletivos, é importante ressaltar que o 
direito enquanto tal não é um instrumento para moralizar o homem, buscando a sua elevação intelectual 
ou espiritual, mas permitir a convivência entre os indivíduos da melhor maneira possível. Tal busca deve 
ser de caráter estritamente pessoal, pois o indivíduo é o único responsável pelo seu autoaprimoramento: 
“O Direito (a regra jurídica) não existe para moralizar o homem, mas para ser um instrumento praticável 
que promova um bem comum (...) realizável. (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito 
Tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010, p. 529).    
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praticar ou não a conduta é que se justifica a concessão de um estímulo para que o 

façam. Em outras palavras, a conduta incentivada nem pode ser completamente 

espontânea, nem obrigatória , pois em ambos os casos os indivíduos iriam praticá-la 

independentemente de incentivo para tanto. 

A partir desta constatação se pode estabelecer outra diferença entre o tributo 

e o incentivo: enquanto o primeiro decorre da prática do fato gerador, impondo-se 

independentemente da vontade do destinatário e mesmo apesar dela, os incentivos, em 

geral, decorrem de uma opção ou adesão deliberada por parte do beneficiário. No caso 

dos incentivos, os destinatários agem de determinada forma porque desejam recebê-lo, 

enquanto que, no caso das condutas que constituem fatos geradores de tributos, este age 

por outro motivo, e o tributo é uma consequência indesejável ou efeito colateral da 

prática do ato.  

Embora ambos os institutos decorram da lei, a previsão das respectivas 

hipóteses de incidência faz com que os tributos se tornem obrigações compulsórias, 

uma vez que decorrem diretamente de prática do ato, enquanto que os incentivos se 

afiguram como facultativos, demandando um procedimento de habilitação prévio e a 

observância de determinados requisitos específicos, representando uma escolha à 

disposição do particular. 

Dessa forma, permite-se ao particular avaliar as vantagens e desvantagens 

relacionadas à modificação de sua conduta para que possa se adequar ao benefício, de 

maneira que sua opção deverá advir desta ponderação. 

  

4.4.2 Excepcionalidade dos incentivos fiscais e intervencionismo estatal 

 

A excepcionalidade dos incentivos fiscais costuma ser associada à 

finalidade extrafiscal a que estes se encontram atrelados, que desborda do intuito fiscal 

típico das espécies tributárias tradicionais. Em alguns casos, contudo, os incentivos 

fiscais podem ser instituídos com intenção precipuamente arrecadatória, atraindo 

empresas para uma determinada região como forma de estimular a economia local e 

gerar um incremento da arrecadação por via de consequência.  

Nestes casos, a técnica dos incentivos fiscais difere da sistemática padrão, 

que busca aumentar a arrecadação de maneira direta ou imediata, por meio da criação 

de novos tributos ou majoração das espécies já existentes, a partir da suposição de que 

as demais condições se manteriam relativamente constantes, o que se costuma 
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denominar coeteris paribus. Já a técnica dos incentivos fiscais pretende aumentar a 

arrecadação de maneira indireta ou mediata, uma vez que se destina a estimular a 

economia para, reflexamente, ampliar a arrecadação, de maneira que o segundo 

resultado (aumento da arrecadação) depende essencialmente do primeiro (estímulo à 

economia). 

Contudo, a principal razão a justificar o caráter excepcional aos incentivos 

fiscais é o seu intuito de promover distorções deliberadas e específicas sobre a 

realidade, instituindo intervenções artificiais sobre a conduta do particular, gerando 

duas problemáticas em particular: 

a) a instituição de incentivos fiscais implica em um intervencionismo ou 

dirigismo econômico, no contexto de um Estado que se caracteriza pela 

não intervenção, conforme preconiza o já citado artigo 173 da 

Constituição Federal, o que, em última instância, poderia acarretar na 

violação da livre concorrência;  

b) os incentivos fiscais necessariamente implicam na flexibilização da 

isonomia tributária, ao instituir um tratamento favorecido para uma 

determinada categoria de contribuintes em detrimento dos demais. Uma 

vez que os incentivos fiscais levam em consideração condições e 

caracteres meramente acessórios dos contribuintes, como o seu potencial 

poluidor ou capacidade de geração de empregos, por exemplo, acabam 

por deslocar para um plano secundário o princípio da capacidade 

contributiva, que utiliza como parâmetro os caracteres essenciais do 

contribuinte, diretamente relacionados à sua capacidade de arcar com o 

respectivo tributo. Este aspecto será especificamente analisado no tópico 

4.4.4. 

No que se refere à não intervenção sobre o domínio econômico, ela está 

diretamente relacionada à manutenção de um ambiente de livre concorrência, evitando 

que o Estado venha a desequilibrar a competição entre os agentes econômicos 

privados,404 conforme preconiza o artigo 146-A da Constituição Federal de 1988.405 

                                                 
404 No que se refere às relações entre o direito tributário e as diretrizes que orientam a ordem econômica,  
Caliendo propõe a substituição do princípio da neutralidade fiscal pelo princípio da livre concorrência, 
servindo este como o elo fundamental a compatibilizar o sistema tributário com o sistema econômico, de 
maneira que todos os demais “subprincípios” deveriam ser reinterpretados tomando por base a livre 
concorrência. Embora discordemos com o autor quanto à importância que se deve atribuir ao princípio da 
livre concorrência, que não necessariamente possuiria uma primazia absoluta sobre os demais princípios 
tributários, mas cuja relevância variaria de acordo com cada situação concreta, concordamos que o 
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Como regra geral, o domínio econômico é o reino dos agentes privados em suas 

relações, de maneira que a intervenção estatal deve se restringir a alguns casos 

específicos, em especial para corrigir as falhas e limitações do mercado.406 

As denominadas falhas de mercado resultam de determinadas saturações e 

insuficiências do mecanismo de mercado que geram uma competição imperfeita , uma 

vez que o mercado não consegue promover uma repartição adequada dos bens através 

do sistema de preços e da livre concorrência. Nesses casos, o sistema de preços não faz 

algo que deveria fazer: permitir que os bens sejam alocados de maneira a extrair a 

máxima utilidade possível.407  

Dentre as falhas de mercado passíveis de serem corrigidas pela adequada 

utilização do instrumental tributário, pode-se citar o caso das externalidades, que 

consistem nos efeitos e repercussões das atividades dos particulares sobre terceiros, 

positivos ou negativos, que não são adequadamente absorvidos pelo agente através do 

                                                                                                                                               
referido princípio é indispensável para promover a harmonização entre o sistema tributário e o sistema 
econômico, evitando que o manejo assistemático do instrumental tributário provoque distorções 
irrazoáveis sobre o equilíbrio das relações econômicas. Sobre o assunto, Cf. CALIENDO, Paulo.  
Princípio da livre concorrência em matéria tributária – Para uma superação do conceito de neutralidade 
fiscal, in Revista Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 13, n. 67, p. 205-227, maio/jun. 2011. 
405 Art. 146-A. 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. Cf. BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 18 jun. 2013. 
406 Criticando a concepção de intervenção, Eros Grau ressalta que ela adotaria como ponto de partida o já 
superado pressuposto de que haveria uma separação radical entre a sociedade civil e o Estado, em que 
cada um teria atribuições próprias e incomunicáveis: “insisto, neste ponto, em que a idéia de ‘intervenção’ 
tem como pressuposta a concepção da existência de uma cisão entre Estado e sociedade civil. Então, ao 
‘intervir’, o Estado entraria em campo que não é o seu, campo estranho a ele, o da sociedade civil – isto é, 
do mercado. Essa concepção é, porém, equivocada. Família, sociedade civil e Estado são manifestações, 
que não se anulam entre si, manifestações de uma mesma realidade, a realidade do homem associando-se 
a outros homens.” (GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 
11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 21). 
407 “A moderna teoria econômica demonstrou, contudo, que o mercado não é perfeito e apresenta, de 
modo geral, duas grandes falhas: i) bens públicos exclusivos (não rivais), visto que um agente pode 
consumir sem reduzir o consumos de outros agentes e ii) presença de efeitos externos (presence of 
external effects), dado que o mercado não pode alcançar sozinho o seu nível ótimo. Basta pensar no 
problema do financiamento das políticas públicas em matéria de saúde que iremos compreender o 
problema de bens públicos exclusivos, visto que o fornecimento de remédios raros pode implicar em 
ausência de recursos para outros remédios. De outra parte, a ideia de que o mercado sozinho não pode 
gerar o máximo de eficiência parte do pressuposto de que existem limitações e falhas de mercado, tal 
como exemplo a impossibilidade de se pensar em uma privatização da defesa nacional e mesmo da 
moeda, como sendo algo eficiente. Dessa forma, têm sido propostos os ‘tributos corretivos’ (corrective 
taxes) como formas de corrigir falhas de mercado (market failures).” (CALIENDO, Paulo.  Princípio da 
livre concorrência em matéria tributária – Para uma superação do conceito de neutralidade fiscal, in 
Revista Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 13, n. 67, p. 205-227, maio/jun. 2011). 
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mecanismo de preços. Em outras palavras, são consequências da ação do particular que 

não são suportadas pelo mesmo, mas pela coletividade.408    

No caso específico das externalidades, os incentivos fiscais seriam 

ferramentas valiosas para fazer com que as externalidades positivas sejam internalizadas 

ao mecanismo de formação preços, de maneira que o particular responsável pelas 

mesmas receberia uma compensação financeira pelo benefício que estaria realizando 

para a coletividade, como é o caso de estímulos fiscais para a preservação do patrimônio 

histórico-cultural e para a adoção de técnicas produtivas mais adequadas ao meio 

ambiente.  

No que tange às limitações do mercado, estas não se referem propriamente a 

disfunções na lógica operacional do mercado, mas estão relacionadas àqueles objetivos 

que não podem ser satisfatoriamente alcançados através do mecanismo de mercado e do 

sistema de preços, demandando, obrigatoriamente, a atuação do Estado para que sejam 

devidamente implementados.  

O mercado, enquanto instituição social que é,409 consiste em um conjunto de 

diretrizes e regramentos que disciplinam o comportamento dos agentes econômicos em 

suas relações de troca. Como toda instituição humana, o mercado busca atender a uma 

finalidade específica: estabelecer padrões objetivos de conduta, capazes de gerar 

expectativas por parte de cada um dos agentes econômicos quanto ao comportamento a 

ser adotado pelos demais, permitindo-lhe planejar suas atividades e projetar os 

resultados que poderiam obter. 

                                                 
408 “As externalidades estão presentes sempre que terceiros ganham sem pagar por seus benefícios 
marginais ou perdem sem serem compensados por suportarem o malefício adicional. Assim, na presença 
de externalidades, os cálculos privados de custos ou benefícios diferem dos custos ou benefícios da 
sociedade (...) Externalidades positivas, benefícios externos, deveriam ter preços positivos por 
representarem benefícios não apropriadamente pagos. Por exemplo, uma empresa desenvolve um método 
de produção ou administração da baixo custo que é absorvido gratuitamente por outra empresa. Ou 
quando um fazendeiro preserva uma área florestal que favorece gratuitamente a proteção do solo de 
outros fazendeiros. Externalidades negativas, custos externos, deveriam ter preços negativos por 
significarem perda de utilidade. Exemplos de externalidades negativas são inúmeros, principalmente 
aqueles de cunho ambiental. Um exemplo seria a degradação ou exaustão de recursos ambientais 
decorrentes das atividades de produção e consumo de certos bens que prejudicam a saúde humana e a 
produção de outros bens que também destroem a fauna e a flora.” (DA MOTTA, Ronaldo Seroa. 
Economia Ambiental. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, pp. 182-183). 
409 “O mercado é uma instituição jurídica . Dizendo-o de modo mais preciso: os mercados são instituições 
jurídicas. Antes, porém, o mercado deve ser compreendido, qual observa Avelãs Nunes, como ‘uma 
instituição social, um produto da história, uma criação histórica  da humanidade (correspondente a 
determinadas circunstâncias econômicas, sociais, políticas e ideológicas), que veio servir (e serve) os 
interesses de uns (mas não os interesses de todos), uma instituição política  destinada a regular e a manter 
determinadas estruturas de poder  (...) Neste sentido, tanto o Estado como o mercado são espaços 
ocupados pelo poder social, entendido o poder político nada mais do que como uma certa forma 
daquele.” (GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 11. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 29-30). 
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Daí se pode concluir que as principais finalidades do mercado consistem em 

produzir uma ambiência capaz de assegurar uma regularidade e previsibilidade de 

comportamentos, que permita aos agentes econômicos elaborar cálculos minimamente 

confiáveis dos riscos que pretendem assumir e das expectativas que almejam 

alcançar.410 Em suma, a lógica de mercado é essencialmente privatística, senão 

egoística, e está voltada para garantir a maximização das vantagens de cada um dos 

agentes econômicos em particular.  

A partir destas ilações, pode-se concluir que o mercado não compreende 

dentre os seus objetivos a efetivação dos direitos fundamentais. O mercado é uma 

ordem essencialmente avalorativa, no sentido de que não se destina a perseguir 

objetivos e efetivar valores considerados socialmente relevantes, mas tão somente 

garantir um ambiente que torne possível o intercâmbio de bens e serviços. Não que o 

mercado seja contrário aos interesses da coletividade, embora lhes seja indiferente, 

sempre que tais interesses não puderem ser incorporados ao mecanismo de formação 

dos preços. O mercado até pode vir a promover determinados direitos fundamentais, e 

fazê-lo de forma relativamente eficiente, mas somente nos casos em que isto for 

economicamente vantajoso.  

Face a esta essencial indiferença do mercado à implementação dos direitos 

fundamentais, tal tarefa permanece como dever inarredável do Poder Público, que 

poderá, em alguns casos, contar com o auxílio dos particulares, conforme analisado no 

tópico 4.4.1, mas jamais relegá-los por completo a estes, em especial no que tange à 

efetivação dos direitos fundamentais das classes economicamente desfavorecidas,  que 

dificilmente seria atrativa do ponto de vista econômico. 

Portanto, tendo em vista que os incentivos fiscais buscam interferir 

diretamente sobre o domínio econômico, alterando o seu equilíbrio e podendo produzir 

efeitos imprevisíveis, principalmente a longo prazo, devem ser adotados como estratégia 

excepcional, e, sempre que possível, em conjunto com outras medidas públicas. 

 

                                                 
410 “O mercado, anote ainda Irti, é uma ordem no sentido de regularidade e previsibilidade de 
comportamentos, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele atuam, de 
determinadas condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses agentes desenvolver 
cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado.” 
(GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 11. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 30). 
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4.4.3 Provisoriedade dos incentivos fiscais 

 

Via de regra, os incentivos fiscais devem viger ao longo de um lapso 

temporal predeterminado e finito, nem que este venha a ser posteriormente prorrogado 

face às necessidades concretas. Em certa medida, a provisoriedade decorre da própria 

excepcionalidade do incentivo fiscal: vez que este subverte a lógica padrão da 

tributação, deve-se permitir o retorno gradativo à normalidade, sob pena de perpetuação 

do tratamento diferenciado.  

Para além da capacidade do incentivo de estimular uma conduta 

determinada, este deve ser concebido de maneira a permitir que esta seja 

autosustentável a longo prazo, de maneira que, mesmo em caso de ulterior supressão do 

incentivo, a conduta estimulada seja capaz de se manter por si própria. 

Dessarte, o incentivo fiscal deve funcionar como se fora uma espécie de 

ignição ou catalisador, que acelera ou favorece um determinado processo que seria 

capaz de se manter por impulso próprio posteriormente. Caso contrário, o incentivo 

fiscal poderia ensejar uma espécie de vício ou dependência  por parte do destinatário, de 

maneira que sua revogação poderia inibir a continuidade do processo que inicialmente 

estimulara. 

Somente em casos bastante pontuais seria justificável a instituição do 

incentivo fiscal por prazo indeterminado, principalmente nos casos em que não seja 

possível prever quando o objetivo será implementado de maneira satisfatoria. É o caso, 

por exemplo, da concessão de incentivos para o desenvolvimento de determinadas 

regiões mais atrasadas, pois se mostra extremamente difícil precisar em quanto tempo o 

subdesenvolvimento seria definitivamente superado. Mesmo nesses casos, é 

imprescindível a verificação periódica dos resultados do incentivo, e caso a sua inépcia 

seja demonstrada, o mesmo deverá ser revogado.  

 

4.4.4 Relativização da capacidade contributiva e restrição à isonomia tributária 

 

Conforme discutido no tópico 3.4.4, a extrafiscalidade, em geral, e os 

incentivos fiscais, enquanto espécies deste gênero, representam uma restrição ao quesito 

da capacidade contributiva, vez que recorrem a outros critérios para a sua instituição.411 

                                                 
411 “Assim a seletividade (desisonomia seletiva) feita pelo legislador ao definir os fatos geradores da 
obrigação tributária e/ou conceder isenções fiscais tem como critério discriminatório a respectiva 
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Mesmo nos casos em que o incentivo fiscal é criado com o objetivo deliberado de 

incrementar a arrecadação do Estado, o critério utilizado não é a capacidade 

contributiva do destinatário do benefício, mas sim sua capacidade de promover o 

desenvolvimento de uma dada região e, por via reflexa, ampliar a arrecadação.      

Como os incentivos fiscais deslocam a importância da capacidade 

contributiva para uma posição secundária, observa-se uma restrição à isonomia 

tributária, de maneira que não será tomada em consideração uma condição essencial do 

sujeito, mas uma característica acessória. Por meio dos incentivos fiscais, o Estado se 

vale da posição estratégica ou privilegiada do particular no meio social para promover 

um valor constitucional, critério este que não possui qualquer fundamento na noção de 

isonomia tributária.412 

Em uma sociedade complexa caracterizada por uma multiplicidade de 

agentes com características as mais variadas, alguns destes concentram uma maior 

parcela dos meios produtivos e, consequentemente, maior capacidade de geração de 

empregos que outros, por exemplo. Tais diferenças podem vir a ser aproveitadas de 

maneira planejada pelos gestores públicos, de maneira a reverter em benefício de toda a 

coletividade. 

Supondo-se uma fábrica de sapatos situada em uma determinada região do 

território nacional, que emprega cem funcionários. Supondo-se que a demanda atual 

pelo produto permitisse uma maior escala de produção do mesmo, de maneira que os 

fatores produtivos não estejam sendo utilizados em sua capacidade máxima de acordo 

com a curva de eficiência marginal de seu emprego, devido aos altos custos associados 

ao processo produtivo, em que a carga tributária representa um percentual relevante 

destes. Neste caso, a concessão de um incentivo fiscal para esta fábrica, desde que 

devidamente planejado, estabelecendo condições bem definidas para a sua concessão 

                                                                                                                                               
capacidade econômica do contribuinte, enquanto as isenções extrafiscais ou incentivos fiscais fogem da 
uniformidade tributária por razões diferentes da capacidade contributiva.” (FILHO, Aurélio Pitanga 
Seixas. Condicionantes das isenções em direito tributário, in Revista Fórum de Direito Tributário, Belo 
Horizonte, ano 7, n. 38, mar./abr. 2009, p. 28). 
412 “(...) a Constituição prevê várias finalidades a serem atingidas, podendo elas ser subdivididas em 
grandes espécies: normas com finalidade fiscal (Fiscalzwecknormen), entendidas como aquelas que visam 
primariamente a arrecadar receitas para o Estado e, em virtude disso, repartem os encargos com base em 
medidas de comparação aferidas por elementos presentes nos próprios contribuintes, como sua 
capacidade econômica; e normas com finalidade extrafiscal (Nichtfiskalzwecknormen), consideradas 
como aquelas que visam atingir algum fim público autônomo, tal como a proteção do meio ambiente ou o 
desenvolvimento regional. Nesse caso, a diferenciação entre os contribuintes é feita com base em 
elementos a eles exteriores. A tributação baseia-se numa finalidade estranha à própria distribuição 
igualitária da carga tributária.” (ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 64). 
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(por exemplo, um percentual mínimo de utilização de mão de obra e exigência de 

capacitação técnica dos trabalhadores) e por um período previamente determinado, 

traria benefícios para toda a coletividade, através do aumento do número de empregos e 

consequente ampliação da população economicamente ativa na região, estimulando o 

consumo e as atividades econômicas a ele relacionadas, podendo proporcionar, 

inclusive, um aumento na arrecadação tributária. 

Nesse caso, percebe-se que o incentivo fiscal não levou em consideração a 

capacidade contributiva da fábrica de sapatos, mas sua capacidade de geração de 

empregos e, consequente, de desenvolver a região em que está instalada. Dessa forma, 

tal técnica permite que o Estado alavanque um melhor resultado se valendo da posição 

privilegiada do agente econômico no meio social para beneficiar a coletividade como 

um todo de maneira reflexa. Ao se valer da maior capacidade da fábrica de gerar novos 

postos de trabalho, o Estado permite que tal fator seja aproveitado em benefício da 

coletividade.  

Não obstante tal critério de concessão do incentivo não seja propriamente 

isonômico, pois leva em conta as peculiaridades dos destinatários, pode configurar-se 

como uma diferenciação democraticamente legítima, na medida em que promova o 

interesse coletivo. 
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5 TEORIA DEMOCRÁTICA DOS INCENTIVOS FISCAIS 

 

Com amparo no aparato teórico-conceitual desenvolvido ao longo dos 

capítulos anteriores, tentar-se-á elaborar, nesta última parte da exposição, uma teoria 

democrática dos incentivos fiscais, com o intuito de legitimar tal procedimento a partir 

da óptica do cidadão, genuíno destinatário das políticas públicas em geral. 

Em breve síntese, no primeiro capítulo, procurou-se desenvolver uma 

concepção de democracia a partir da ideia de controle do arbítrio. Neste contexto, o 

consentimento coletivo, expresso na célebre máxima da volonté générale e na fórmula 

representativa, seria apenas uma das maneiras de controlar o arbítrio dos governantes. O 

presente trabalho recorre à noção de igualdade como o critério primordial de avaliação 

do grau de adequação das decisões políticas, de maneira que as decisões arbitrárias 

seriam aquelas que violam a igualdade sem uma justificativa expressa , fundada e 

razoável, enquanto que as decisões democráticas seriam aquelas que efetivamente se 

orientam por tal mandamento, seja ao promover a justiça social, seja ao tutelar os 

valores e os bens coletivos. 

No segundo capítulo, discutiram-se as correlações entre as ideias de 

democracia, justiça e igualdade. Procurou-se enfatizar que a igualdade é um conceito 

plural, sendo ao mesmo tempo um valor, que deve orientar a ação do poder público de 

particulares; um método, que consiste na comparação entre objetos/sujeitos a partir de 

um critério comum, de maneira a alcançar uma finalidade predeterminada; um bem, 

resguardado por um direito de caráter fundamental, que, como tal, pode sofrer restrições 

por outros direitos fundamentais (heterorrestrições) e restrições pelo próprio direito 

fundamental à igualdade sob outra forma de expressão (autorrestrição).  

Ainda no segundo capítulo, enfatiza-se que o direito fundamental à 

igualdade possui uma prevalência ou supremacia a priori, e no caso de colisão entre 

direitos fundamentais, deve-se dar prevalência à norma que dispensa um tratamento 

igualitário ao seu destinatário. Da mesma forma, a igualdade padrão, ou igualdade geral, 

pode vir a sofrer uma restrição pela igualdade particular, ou igualdade do caso concreto. 

A igualdade padrão se aplica aos casos medianos, aqueles que não possuem 

peculiaridades relevantes, podendo se subsumir ao padrão estabelecido em abstrato.  

Contudo, aquelas situações que fogem à média dos casos podem (e devem) 

se sujeitar à atuação de critérios específicos, que flexibilizam o padrão geral. Seria 
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justamente o caso dos incentivos fiscais, que afastam, total ou parcialmente, o 

mandamento da capacidade contributiva, que representa a diretriz geral em matéria 

tributária, de maneira a promover um valor constitucional por meio da técnica da 

extrafiscalidade.    

No terceiro capítulo, procurou-se desenvolver as noções de justiça e 

igualdade especificamente no campo tributário, analisando-se a evolução do direito 

tributário a partir destes valores, os diversos fundamentos e formas de legitimação do 

poder de tributar adotados ao longo da história e, por fim, a noção de justiça fiscal, em 

especial no que se refere às relações entre a fiscalidade, que toma por base o quesito da 

capacidade contributiva, e a extrafiscalidade, que persegue um fim autônomo, via de 

rega não arrecadatório. Ressaltou-se que, muito embora ambas as finalidades ensejem 

restrições recíprocas, de acordo com qual seja a finalidade primária e a finalidade 

secundária, existe a possibilidade de que venham atuar de maneira harmônica e 

complementar, de maneira a realizar mais valores constitucionais ao mesmo tempo. 

No quarto capítulo, discorreu-se especificamente sobre as modalidades 

desonerativas mais recorrentes, bem como sobre o conceito, características e finalidades 

dos incentivos fiscais. Procurou-se analisar as principais diretrizes e limitações legais à 

concessão dos incentivos fiscais, que podem tanto assumir um cunho técnico-jurídico, 

como a exigência de lei específica para a sua instituição; cunho jurídico-político, 

destinadas a assegurar a paridade entre os diversos entes federativos, evitando que um 

interfira na esfera de competência do outro; cunho jurídico-financeiro, de maneira a 

garantir o equilíbrio das contas públicas e previsão do volume da renúncia de receitas, 

exigindo-se a mensuração do impacto da renúncia sobre as contas públicas por meio da 

demonstração de sua repercussão no primeiro exercício de sua vigência e nos dois 

seguintes, bem como estratégias para a compensação do montante da renúncia da 

receita. 

Percebe-se, contudo, que a principal preocupação do legislador quanto à 

instituição de incentivos fiscais foi sob o aspecto formal e quantitativo, relegando-se a 

segundo plano os aspectos substanciais, relacionados à finalidade e aos objetivos que 

legitimam a sua criação e a efetiva obtenção dos resultados que se propõe a alcançar. 

Ora, mais importante que o como devem ser instituídos os incentivos fiscais é o porquê 

os mesmos devem ser instituídos.     

Tendo em vista esta aparente displicência do legislador, no presente capítulo 

buscar-se-á analisar os aspectos diretamente relacionados à legitimação dos incentivos 
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fiscais, delimitando-se os objetivos e finalidades que autorizam a sua instituição, com 

destaque para o dever de fundamentação da desoneração fiscal, relacionado à exposição 

do respectivo objetivo constitucional que a fundamenta, a expectativa de resultado e o 

prazo para que este seja alcançado, a necessidade de demonstração periódica dos 

avanços (ou retrocessos) para acompanhamento e verificação por parte dos cidadãos, a 

imposição de condições específicas a serem observadas pelo destinatário, de maneira a 

garantir que as metas pretendidas pelo incentivo fiscal sejam alcançadas, dentre outros 

requisitos a serem analisados a seguir. 

A ideia chave a ser demonstrada no presente capítulo é a de que o principal 

destinatário do incentivo fiscal é a coletividade, de maneira que sua legitimidade 

decorre da capacidade de atender aos interesses desta. Não obstante o fato de que o 

incentivo fiscal deva beneficiar o seu destinatário imediato, o agente econômico 

legalmente previsto, tal benefício só é democraticamente legítimo se, através dele, seja 

possível beneficiar a coletividade como um todo, e não somente aquele que 

experimentou a redução de sua carga tributária. Caso contrário, se estará diante não de 

um benefício, mas de um privilégio, constituindo uma afronta à noção de democracia, 

sob o aspecto político, e ao princípio da isonomia tributária, sob o aspecto jurídico-

constitucional. 

 

5.1 Dever de fundamentação da desoneração fiscal  

 

Conforme aduzido, os incentivos fiscais devem ser utilizados para promover 

um determinado objetivo fundamental ou interesse público relevante através da indução 

de determinadas condutas dos contribuintes tidas como adequadas à persecução deste 

fim.  

Contudo, tendo em vista que a técnica desonerativa é necessariamente 

excepcional, uma vez que flexibiliza o quesito da isonomia tributária e implica em uma 

renúncia de receitas para o poder público, não basta que seja demonstrada a aptidão do 

incentivo fiscal para alcançar um determinado objetivo constitucionalmente previsto 

para que o mesmo reste automaticamente legitimado. É imprescindível a observância de 

requisitos adicionais, que serão apontados a seguir, capazes de demonstrar que a via do 

incentivo fiscal é mais adequada que a sistemática arrecadatória tradicional e outros 

tantos meios igualmente possíveis. 
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O entendimento ora defendido, a partir da noção da excepcionalidade dos 

incentivos fiscais, é o de que a mera demonstração da correlação entre o incentivo fiscal 

e o objetivo a que se propõe alcançar não é suficiente para legitimá-lo de imediato, 

devendo demonstrar que sua adoção é efetivamente mais vantajosa ou benéfica para o 

poder público que a modalidade padrão de tributação. Para que se possa aferir a 

adequação da utilização dos incentivos fiscais, é necessário que o ente concedente 

demonstre, por meio de dados estatísticos, algumas características, que serão 

mencionadas a seguir.  

A primeira característica a ser demonstrada é a de que a concessão do 

incentivo fiscal é um expediente mais eficaz, célere ou econômico que a via normal do 

dispêndio público, composto das etapas de arrecadação do tributo e seu posterior 

emprego através do mecanismo da despesa pública.413 Em outras palavras, o montante 

da renúncia de receita decorrente da concessão do incentivo fiscal deve ser inferior aos 

gastos públicos necessários para alcançar os mesmos resultados.414  

Seria o caso, por exemplo, da concessão de um incentivo fiscal para que 

indústrias de um determinado setor viessem a adotar uma tecnologia menos poluente. 

Nesse caso, o poder público concedente tem o dever de demonstrar que a instituição do 

referido incentivo seria muito mais eficaz e econômica no que tange à proteção do meio 

ambiente do que se o Estado decidisse cobrar o imposto sem qualquer redução e 

posteriormente custear a recomposição do ecossistema degradado pela emissão de 

resíduos decorrentes do processo produtivo, degradação esta que poderia ter sido 

minorada pelo incentivo. No caso em questão, a opção pelo incentivo fiscal seria muito 

                                                 
413 "Por sua vez, a adequação do benefício fiscal está ligada diretamente às vantagens sociais que serão 
obtidas com a concessão do mesmo e que devem ser de igual ou maior relevância daquela que poderia ser 
auferida através da utilização dos recursos provenientes do tributo que não será arrecadado. Assim, tal 
mister demanda trabalho de estudo e coleta de dados do provável montante do tributo a ser renunciado e 
dos benefícios diretos e indiretos ocasionados."(E MATTOS, Lucas de Brandão; NETO, Pedro Miron de 
Vasconcelos Dias. Benefiscos Fiscais sob a ótica dos direitos fundamentais: por um controle democrático. 
In Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI: “Democracia e reordenação do pensamento 
jurídico: compatibilidade entre a autonomia e a intervenção estatal.” Florianópolis: FUNJAB, 2011, v. 1, 
p. 5956). 
414 “Seria interessante tratar os benefícios como se fossem gastos governamentais, apesar de 
representarem uma despesa de natureza diversa daquela do gasto orçamentário direto. Desta forma, 
poder-se-ia confrontar o custo da renúncia de receita com a quantidade de gastos públicos diretos 
necessários para igualar os benefícios dela oriundos e, assim, verificar se o impacto provocado pela 
política (investimento ou geração de emprego em determinados setores ou regiões) é melhor ou mais 
eficiente que a realização de gastos diretos para beneficiar os mesmos agentes.” (LOBATO, Paulo 
Henrique Bese; SOMAVILLA, Jaqueline Lara. A concessão de anistias e incentivos fiscais e a 
importància do controle da renuncia de receita pelos tribunais de contas. Revista do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais, v. 70, n. 1, ano XXVII, jan./fev./mar 2009, p. 69). 
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mais racional e econômica que o recurso à via tradicional da arrecadação para posterior 

dispêndio público. Caso se constate que o incentivo fiscal é um meio mais oneroso que 

a via da despesa pública, o mesmo deverá ser considerado ilegítimo por desvio de 

finalidade, uma vez que não estaria atendendo ao interesse público, mas apenas ao 

interesse dos particulares beneficiados. 

O segundo elemento a ser demonstrado é o montante estimado da renúncia 

de receita e os resultados que se pretende obter por meio desta. Por exemplo, a redução 

de 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como os 

acessórios sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, destinados à 

pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, prevista no artigo 17 da Lei 11.196/2005, 

implicaria em uma renúncia de receita no valor estimado de R$ 350.000.000,00 

(trezentos e cinquenta milhões de reais) e no consequente incremento de 20% nos 

investimentos para a compra dos referidos equipamentos, no importe de R$ 

750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), por exemplo. 

A terceira característica a ser demonstrada é a de que, na fixação do 

percentual da renúncia fiscal, deve-se demonstrar que este representa a melhor opção 

em termos de custo-benefício para a Administração Pública, ou, caso não seja, expor os 

motivos para esta escolha sub-ótima. Recorrendo ao exemplo do item anterior, a União 

deveria demonstrar que a redução de 50% do IPI na compra de equipamentos destinados 

à pesquisa científica representaria uma melhor relação custo-benefício em termos de 

renúncia de receita e aumento nos investimentos que uma redução de 40% ou 60% do 

IPI. Caso seja demonstrado que uma redução de 30% do IPI representaria a melhor 

relação custo-benefício e ainda assim a União decidiu optar pela redução de 50%, 

surgiria o dever de justificar que, embora a redução de 30% fosse proporcionalmente 

mais eficiente, ainda assim ficaria aquém dos objetivos buscados pelo incentivo fiscal, 

por exemplo. 

A quarta característica a ser demonstrada está relacionada à escolha do 

tributo objeto da desoneração fiscal, que deve ser o mais apto ou eficaz a alcançar os 

objetivos pretendidos dentre todos os demais inseridos na competência do respectivo 

ente. Por exemplo, caso a União pretenda conceder uma redução da CIDE-

Combustíveis para a comercialização de derivados do petróleo, no intuito de conter a 

elevação dos preços da gasolina, deve demonstrar que este é um meio mais eficaz tendo 
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em vista o referido objetivo que a redução do IRPJ para as empresas do setor, por 

exemplo. 

A quinta característica a ser demonstrada é a de que, caso o incentivo fiscal 

seja destinado a um setor econômico específico, o segmento escolhido é o mais apto a 

realizar o objetivo pretendido dentre todos os demais. No caso da concessão de 

incentivos de IPI para a indústria automobilística, como estratégia para gerar 150.000 

novos empregos formais, deve-se demonstrar que o setor automobilístico é o que possui 

melhor potencial de geração de empregos, quando comparado com a indústria têxtil ou 

metalúrgica, por exemplo, tendo em vista o nível de demanda do mercado interno e 

externo, a possibilidade de instalação de novas montadoras no território nacional, bem 

como o percentual de utilização de mão de obra no processo produtivo. 

Por fim, a sexta característica a ser demonstrada é a de que, para além do 

fato de que o incentivo fiscal é eficaz e econômico para alcançar o objetivo 

constitucional previamente eleito, é imperioso demonstrar que sua utilização não 

macula outros princípios constitucionais, como a livre concorrência, por exemplo, ou, 

caso o faça, tenha-se procedido ao devido sopesamento entre o valor ou princípio 

constitucional tutelado pelo incentivo fiscal e os respectivos princípios e valores 

conflitantes, demonstrando-se a prevalência daquele sobre estes nos casos aos quais se 

aplica. Nesse caso, não basta uma verificação unidimensional entre os meios e objetivos 

do incentivo fiscal, mas uma análise multidimensional, que leve em conta todos os 

benefícios e eventuais malefícios decorrentes do incentivo fiscal para a coletividade.415 

Feitas estas considerações preliminares, passaremos a desenvolvê-las nos 

tópicos a seguir. 

 

                                                 
415 Nesse sentido, ao analisar os elementos que compõem a igualdade tributária e são imprescindíveis para 
que a mesma seja observada, Humberto Ávila ressalta que a proporcionalidade leva em consideração as 
múltiplas conexões que o elemento indicativo, ou critério eleito, estabelece com os diversos princípios e 
valores constitucionais: “O dever de proporcionalidade, a ser mais adiante explicado, não faz uma 
avaliação unidirecional entre o elemento indicativo e a medida de comparação (ou entre essa e a 
finalidade), no sentido de examinar a maior significação de um para o outro. Ele, em vez disso, 
proporciona um exame multidirecional entre os efeitos positivos, decorrentes da utilização do elemento 
indicativo (ou da medida de comparação) para a promoção da finalidade, e os efeitos negativos, 
decorrentes do seu uso para a restrição de determinados princípios constitucionais. Ele, por exemplo, 
permite verificar se não havia outros meios menos restritivos e se os efeitos positivos decorrentes do uso 
da medida de comparação são proporcionais aos seus efeitos negativos.” (ÁVILA, Humberto. Teoria da 
Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 54).  
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5.2 Critérios para a concessão dos incentivos fiscais 

 

Feita a análise dos principais tópicos relacionados ao dever de 

fundamentação dos incentivos fiscais, passa-se a discorrer acerca das formas e 

mecanismos de controle aos quais os mesmos devem sujeitar-se, de maneira a garantir 

que os referidos instrumentos não só alcancem os fins a que se propõem, mas o façam 

pela via mais adequada ou econômica possível.  

Portanto, para que o incentivo fiscal possa ser considerado legítimo sob a 

perspectiva democrática, não basta que o mesmo seja abstratamente estruturado de 

maneira a alcançar um objetivo constitucional predeterminado, mas que seja 

concretamente capaz de implementá-lo, e o faça de maneira minimamente eficaz. É 

justamente este o âmbito de aplicação dos mecanismos de controle, que se destinam a 

analisar o grau de eficácia dos incentivos fiscais, de maneira a sugerir a sua 

manutenção, sua revogação, sua substituição ou sua modificação.   

Além da análise da eficácia dos incentivos fiscais, é igualmente importante 

verificar a economicidade do mesmo, que deve levar em consideração todos os demais 

aspectos da realidade que seriam impactados negativamente pela instituição da referida 

benesse, com destaque para a redução da arrecadação e para a flexibilização da 

isonomia, que são dois dos efeitos negativos observados na grande maioria dos casos.   

Tendo em vista a importância dos instrumentos de controle dos incentivos 

fiscais, faz-se necessário proceder à sua classificação, que pode levar em conta o 

critério a ser tomado como parâmetro, dentre eles o aspecto quantitativo, relacionado ao 

montante da renúncia de receita  e o impacto do mesmo sobre a estimativa 

orçamentária, e o aspecto qualitativo, relacionado à eficiência do incentivo para 

implementar a finalidade constitucional que o legitima e sua interferência sobre os 

demais princípios e valores constitucionais.  

Outro elemento a ser tomado em consideração é quanto ao ente responsável 

pelo exercício do dito controle, que pode (e deve) ser o próprio poder concedente, a par 

de outros, como o Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas respectivo, o 

Poder Judiciário e a própria população, seja por meio de sua atuação coletiva, seja por 

sua atuação individual, enquanto cidadão. 

Feitas estas considerações preliminares, passará a se analisar a classificação 

dos incentivos fiscais quanto ao critério adotado: controle quantitativo e controle 

qualitativo. 
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5.2.1 Critério quantitativo e critério qualitativo  

 

A primeira classificação a ser abordada é quanto a diretriz a ser adotada 

como parâmetro, que pode levar em conta a repercussão ou impacto financeiro do 

incentivo sobre as contas públicas, quando o mesmo é tomado sob o aspecto 

quantitativo, ou o resultado a ser obtido pelo incentivo fiscal, quando o mesmo é 

tomado sob o aspecto qualitativo. 

Vale ressaltar que tais classificações, embora adotem critérios diversos, não 

são mutuamente excludentes, mas pelo contrário, devem ser complementares. Afinal, 

um incentivo legítimo não é apenas aquele cujo impacto orçamentário seja previamente 

estabelecido e acarrete uma renúncia de receita dentro dos limites do razoável, mas que 

também seja capaz de alcançar um objetivo constitucional predeterminado. 

Curioso observar que, em matéria de incentivos fiscais, a principal 

preocupação do legislador foi com a observância dos requisitos procedimentais para a 

sua concessão e com a limitação do montante da renúncia de receita decorrente do 

mesmo. Tal postura pode ser muito bem constatada a partir do conjunto das prescrições 

contidas na Constituição Federal, em especial nos artigos 165, §§ 2º e 6º, e na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), com destaque para o disposto 

em seu artigo 1º, § 1º, artigo 4º, § 2º, V, artigo 5º, II, e artigo 14, todos já analisados no 

tópico 4.3 do presente trabalho. Percebe-se que a referida lei em nenhum momento 

estabeleceu requisitos para controlar a eficácia do incentivo fiscal, de maneira que a 

discussão e proposição destes requisitos será o principal foco do presente tópico. 

Ainda assim, o próprio controle quantitativo ainda se encontra em grande 

medida defasado, uma vez que o artigo 165, § 6º, da Constituição Federal, apenas 

estabelece a necessidade de um demonstrativo genérico do efeito das renúncias de 

receita sobre o orçamento, prescindindo de uma maior especificação dos montantes da 

renúncia de receitas por cada tributo, por cada objetivo perseguido e por cada grupo de 

contribuintes beneficiado. Tal intento demandaria a elaboração de um orçamento 

específico para a renúncia de receitas, de maneira a mapear todos os seus 

desdobramentos e particularidades.416 Tal ideia está associada à percepção de que toda 

                                                 
416 “Empreender uma análise dos gastos tributários significa introduzir um novo enfoque ao sistema 
tributário e ao processo de orçamentação e controle do gasto público. Quando os dispositivos legais 
dispersos na legislação tributária e que acarretam renúncia à arrecadação tributária passarem a ser 
destacados e organizados segundo os impostos envolvidos, os objetivos perseguidos e os potenciais 
beneficiários, um importante passo terá sido dado. Esta lista organizada de gastos tributários, quando 
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renúncia de receita acarreta exatamente os mesmos efeitos de uma despesa pública, o 

que não justifica um tratamento legal diferenciado entre ambos os institutos, exigindo-

se previsão orçamentária para as despesas, e não para as renúncias de receitas. 

 

5.2.1.1 Critério qualitativo e a lógica dos resultados  

 

A noção de controle qualitativo, voltado para a verificação dos resultados 

efetivamente obtidos por meio da atividade administrativa, em detrimento de uma 

análise puramente formalista ou procedimental, está diretamente relacionada à 

consolidação de um modelo de Estado Gerencial, cujo foco consiste na prestação de 

serviços públicos adequados à população.  

Percebe-se que tal modelo de Estado desloca a perspectiva de análise da 

atividade administrativa do âmbito estritamente interno, ou burocrático, relacionada à 

conformidade com a lei, típica da concepção weberiana,417 para o âmbito externo, dos 

destinatários do serviço público.418  

 

                                                                                                                                               
acompanhada de estimativas da perda de arrecadação corresponde a cada dispositivo legal, é chamada de 
orçamento de gastos tributários. Trata-se de um importante instrumento que propicia maior transparência 
e racionalidade no uso de recursos públicos.” (ALMEIDA, Francisco Carlos Ribeiro. Uma abordagem 
estruturada da renúncia de receita pública federal. Revista do TCU, nº 84, abr/jun 2000,  p. 48. 
Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2055468.PDF, acesso em 12 jul. 2013). 
417 “ (...) a adoção gradual dos princípios do New Public Management (NPM) alterou profundamente a 
percepção dos objetivos para os quais se deve propor a promoção da transparência governamental. É 
verdade que, inicialmente, as evidências mostram que – nos Estados nos quais houve reorganização do 
setor público com o intuito de cortes de ações “não essenciais”, de transferência de responsabilidades para 
o setor privado ou “quase privado” e de outras características típicas de reformas em busca do “Estado 
mínimo” – foi possível notar sensível enfraquecimento dos mecanismos de controle público. Buscava-se a 
implementação de um “Estado empreendedor”, caracterizado por uma administração gerencial que 
deveria se livrar dos excessos da administração burocrática weberiana e de sua “obsessão com processos 
em detrimento dos resultados” (GORE, 1993).” (LOPES, Cristiano Aguiar. Acesso à informação pública 
para a melhoria da qualidade dos gastos públicos: literatura, evidências empíricas e o caso brasileiro. 
Cadeira de Finanças Públicas - UNB, Brasília, n.8, dez.2007, p. 18). 
418 “Percebe-se, destarte, que o controle na Administração Pública começa a ganhar outros ares, indo 
além do mero controle burocrático, promovendo-se um verdadeiro controle gerencial. Jader Branco 
Cavalheiro e Paulo Cesar Flores fazem interessante paralelo com os dois tipos de modelo: no primeiro, o 
controle limita-se à formalidade do processo, ou seja, se houve, v.g., licitação para a construção de uma 
escola. No segundo caso, a Administração Pública trata o cidadão como cliente, verificando se os 
processos atingem os resultados almejados (se está havendo matrículas, se os alunos estão realmente 
aprendendo). Daí é que se poderá extrair também o conceito de qualidade no gasto público, que será, de 
forma breve, delineado posteriormente. Conforme se pode observar, o controle moderno envolve a 
questão de avaliação dos aspectos formais, mas também, e principalmente, da eficiência dos atos 
administrativos. E, mesmo nos países latinos, como o Brasil, a verificação dos atos tem evoluído para um 
controle com base na prevenção, orientação e correção.” (CONTI, José Maurício; CARVALHO, André 
Castro. O Controle Interno na Administração Pública Brasileira: Qualidade do Gasto Público e 
Responsabilidade Fiscal. Revista de Direito Público, Vol. 1, nº 37, Jan/Fev 2011, p. 203. Disponível em: 
http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/direitopublico/article/viewFile/991/750, acesso em 13. 
Jul. 2013). 

http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/direitopublico/article/viewFile/991/750
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O modelo de administração gerencial, voltado para os resultados da 

atividade do administrador público, deve se ater aos seguintes aspectos em especial:  

a) o estabelecimento das metas a serem alcançadas (resultado almejado);  

b) verificação do desempenho e dos objetivos alcançados (levantamento dos 

resultados); 

c) comparação entre o desempenho esperado e o alcançado (avaliação dos 

resultados); 

d) estratégias para a correção de eventuais desvios observados (correção dos 

resultados)419 

Dessarte, o controle qualitativo não se exaure com o mero desempenho da 

atividade, nem com o levantamento dos resultados alcançados, uma vez que seu ponto 

culminante consiste na efetiva obtenção dos resultados esperados, por meio da correção 

dos desvios observados em sua implementação. 

Ora, os padrões da Administração Gerencial são perfeitamente aplicáveis 

aos incentivos fiscais, uma vez que estes, por um lado, demandam uma maior 

flexibilidade para a sua concessão do que para a instituição dos tributos, por exemplo, 

mas, por outro, só se legitimam na medida em que alcançam os resultados pretendidos. 

Dessa forma, não obstante a imprescindível observância dos requisitos jurídicos e 

orçamentários, ou requisitos a priori, o mais importante é que os objetivos pretendidos 

sejam alcançados, por meio do denominado controle a posteriori. 

Outro aspecto importante do controle dos incentivos fiscais focado nos 

resultados é que este é mais acessível à população, já que seus efeitos podem ser 

experimentados e vivenciados por estes, enquanto que uma falha procedimental 

permanece no plano da abstração, e só seria constatada caso o cidadão fosse analisar as 

prescrições legais. Além disso, o controle dos resultados é muito mais simples, uma vez 

                                                 
419 “O controle é um processo composto de quatro fases: 
1. estabelecimento de padrões ou critérios – representam o desempenho desejado; 
2. observação do desempenho – a eficácia de um sistema de controle depende da informação imediata a 
respeito de resultados passados, transmitida a pessoas que têm o poder de implementar mudanças; 
3. comparação do desempenho atual com o esperado – a comparação do desempenho atual com o 
planejado não busca apenas localizar as variações, erros ou desvios, mas também permitir a predição de 
resultados futuros; 
4. ação corretiva – a ação necessária é tomada a partir dos dados gerados nas três etapas anteriores do 
processo de controle. As decisões quanto às correções a serem feitas representam a culminação do 
processo de controle. A essência do controle é a ação corretiva que ajusta as operações aos padrões 
predeterminados e sua base é a informação que os gerentes recebem.” (CHIAVENATO apud DE 
OLIVEIRA, José Márcio Rocha. Renúncia Fiscal e Controle Social: uma breve análise do caso de 
Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2003, p.75). 
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que basta comparar os resultados obtidos com as metas planejadas para verificar se o 

incentivo fiscal foi eficaz ou não, não demandando grandes conhecimentos jurídicos ou 

técnicos para a sua avaliação.   

Dentre as exigências que podem facilitar o controle da qualidade dos 

incentivos fiscais, podem-se ressaltar as seguintes:  

a) obrigatória inclusão de um preâmbulo contendo as justificativas para a 

concessão do incentivo fiscal, com destaque para a finalidade perseguida 

pelo mesmo;  

b) inclusão de um anexo contendo um resumo dos estudos e dados 

estatísticos que serviram de base para a estruturação do incentivo fiscal, 

estabelecendo metas e objetivos fixados em percentuais bem definidos; 

c) estabelecimento de prazos bem delimitados dentro dos quais estes 

objetivos devem ser alcançados, bem como o prazo de vigência do 

incentivo fiscal, que, via de regra, deve ser por tempo determinado, muito 

embora seja possível a sua prorrogação, desde que devidamente 

motivada.  

 

5.2.2 Dever de explicitação dos fundamentos e objetivos constitucionais que 

legitimam a instituição do incentivo fiscal 

 

Conforme ressaltado ao longo do presente trabalho, os incentivos fiscais 

representam uma estratégia necessariamente excepcional, uma vez que flexibilizam o 

critério da capacidade contributiva, e, em alguns casos, efetivamente afastam por 

completo tal requisito. Dessa forma, somente os objetivos constitucionalmente previstos 

legitimam a instituição de incentivos fiscais.  

Dentre estes, vale mencionar os denominados objetivos fundamentais, 

previstos no artigo 3º da Constituição Federal de 1988, quais sejam, a erradicação da 

pobreza e da marginalização e a promoção do bem de todos, sendo vedados os 

preconceitos e discriminações com base na origem, raça, cor da pele, gênero, dentre 

outros critérios;420 a redução das desigualdades regionais, conforme previsto no artigo 

                                                 
420 Muito embora a Constituição Federal não o tenha explicitado, o entendimento atualmente 
predominante também veda a discriminação com base na orientação sexual do indivíduo. Em decisão 
paradigmática, de relatoria do Ministro Ayres Britto, que inclusive ampliou o disposto no artigo 226, § 3º, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável para casais do mesmo 
sexo, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.277 e da Arguição de 
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supramencionado e no artigo 43, inclusive dispondo expressamente sobre a concessão 

de incentivos fiscais de tributos federais em seu § 2º, inciso III, conforme já comentado 

no quarto capítulo; as diretrizes que orientam a ordem econômica, dentre elas a busca 

do pleno emprego e o favorecimento das empresas de pequeno porte que tenham sede e 

administração no país;421 a garantia do desenvolvimento nacional equilibrado, nos 

termos do artigo 174 e § 1º;422 a promoção da política agrícola e fundiária, por meio da 

concessão de incentivos a setores produtivos específicos, conforme autoriza o artigo 

187, inciso I, da Constituição;423 a disseminação dos valores artísticos e culturais, por 

meio de incentivos previstos no artigo 216, § 3º;424 a tutela do meio ambiente, por meio 

do incentivo a condutas ecologicamente orientadas e desestímulo às atividades que 

degradem o meio ambiente;425 a proteção da família, em especial da criança, do 

adolescente e dos idosos, inclusive mediante a concessão de incentivos ao acolhimento 

de crianças e adolescente órfãos ou abandonados, nos termos do artigo 227, § 3º, inciso 

VI,426 dentre outras previsões. 

                                                                                                                                               
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132.  As referidas ações foram ajuizadas, 
respectivamente, pela Procuradoria-Geral da República e pelo governador do Rio de Janeiro. Cf. 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.277, Rel. Ministro AYRES BRITO, Tribunal Pleno, julgado 
em 05/05/2011, DJe 13/10/2011. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+
4277%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4277%2EACMS%2E%29&base=base
Acordaos&url=http://tinyurl.com/bftpsyu>. Acesso em: 11 mai. 2013. 
421 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 
(...) 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País. 
422 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 
lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado. 
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o 
qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 
423 Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do 
setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de 
comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: 
I - os instrumentos creditícios e fiscais; 
424 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: (...)  
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 
425 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.  
426 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
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Inversamente, os incentivos fiscais que não promovam tais objetivos ou que 

efetivamente os despromovam são absolutamente ilegítimos. Um exemplo de incentivo 

flagrantemente inconstitucional é o relativo à isenção de ICMS aos agrotóxicos no 

Estado do Ceará, concedida pelo Decreto 24.569/1997,427 bem como de IPI, PIS/Pasep e 

COFINS.428 Além de degradarem o meio ambiente, os agrotóxicos comprometem a 

qualidade dos alimentos e, consequentemente, prejudicam a saúde dos consumidores.429  

Percebe-se que a Constituição previu diversos objetivos que seriam dignos 

da concessão de incentivos fiscais. Dentre todos, será dedicada especial atenção aos 

incentivos relacionados à promoção do desenvolvimento econômico, à correção das 

                                                                                                                                               
e opressão (...) § 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: (...) VI - estímulo do 
Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; 
427 Art. 6º Ficam isentas do ICMS, sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação tributária 
estadual, as seguintes operações: 
(...) 
LXXIII - operação interna e de importação com os seguintes produtos (Convênios ICMS nºs 36/92, 
41/92, 70/92, 89/92, 144/92, 28/93, 114/93, 29/94, 68/94, 151/94, 22/95, 21/96, 20/97, 48/97, 100/97,  
05/99, 10/01 e 58/01 - válida até 30 de abril de 2002): 
a) inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, 
raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento 
(reguladores), vacinas, soros e medicamento produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedado o 
benefício quando dada ao produto destinação diversa;  
b) ácido nítrico e ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto e enxofre, saídos dos 
estabelecimentos extratores, fabricantes ou importadores para:  
1 - estabelecimento onde sejam industrializados adubos simples e compostos, fertilizantes e fosfato bi-
cálcio destinados à alimentação animal;  
2 - estabelecimento produtor agropecuário;  
3 - quaisquer estabelecimentos com fins exclusivos de armazenagem; 
4 - outro estabelecimento da mesma empresa onde se processar a industrialização; 
(Cf. ESTADO DO CEARÁ. Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 1997. Consolida e regulamenta a 
legislação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá outras 
providências. Legislação do Estado do Ceará. Disponível em: 
http://www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/legislacao_download/ano_2007/decreto_ 
ricms/24569.pdf, acesso em 26 mai. 2013). 
428 Art. 1o  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta 
decorrente da venda no mercado interno de:      
 I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e 
suas matérias-primas; 
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da NCM e suas matérias-primas; 
(Cf. BRASIL. Decreto nº 5.630, de 22 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na comercialização no 
mercado interno de adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários e outros produtos, de que trata o art. 
1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5630.htm>, acesso em 26 mai. 
2013. 
429 Para uma compreensão mais aprofundada sobre as causas da utilização intensiva de agrotóxico na 
agricultura brasileira e os diversos problemas que resultam dessa prática, cf. LONDRES, Flávia. 
Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. – Rio de Janeiro: AS-PTA – Assessoria e 
Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5630.htm
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desigualdades sociais e regionais, à tutela do meio ambiente e à promoção da cultura e 

das expressões artísticas. Cada um destes será analisado em um tópico específico. 

 

5.2.2.1 Incentivos fiscais e o reflexo sobre a carga tributária 

  

Analisados alguns dos objetivos constitucionais que legitimam a concessão 

de incentivos fiscais, põe-se o seguinte questionamento: os incentivos fiscais podem 

servir como instrumento legítimo para a redução da carga tributária? 

É fato que a instituição de incentivos fiscais efetivamente reduz a carga 

tributária para os destinatários do referido benefício, o que leva alguns autores a 

defender que estes poderiam ser utilizados com tal intuito específico. 

Contudo, tal concepção é em grande medida ilusória, e geralmente resulta 

de uma visão estreita da fenomenologia tributária, focada apenas nos destinatários dos 

benefícios, e não na carga tributária global. A afirmação de que os incentivos fiscais 

recorrem a uma redução setorizada da carga tributária não se confunde com a alegação 

de que os incentivos fiscais têm por objetivo promover esta redução, que possui um 

caráter instrumental, e não finalístico. A redução da carga tributária decorrente do 

incentivo fiscal consistiria em um imperativo hipotético, um meio para alcançar um fim 

diverso, e não um imperativo categórico, que seria um fim em si mesmo.  

Conforme o já analisado artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

concessão ou ampliação de incentivo ou benefício fiscal deve estar acompanhada de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de início de sua vigência e 

nos dois seguintes, bem como de medidas de compensação que promovam o aumento 

da receita. A partir deste dispositivo, percebe-se que a redução da carga tributária sobre 

um determinado setor deve ser necessariamente contrabalançada pelo aumento da 

arrecadação sobre outro setor, de maneira que o somatório dos efeitos sobre a 

arrecadação tenda a ser nulo ou produzir um saldo positivo.  

Dessarte, a instituição de incentivos fiscais não se mostra um meio 

adequado para promover a redução da carga tributária como um fim autônomo, em 

especial devido ao seu caráter excepcional e setorizado, o que implicaria na violação ao 

princípio da isonomia tributária. A redução da carga tributária é um reflexo da 

instituição dos incentivos fiscais, e não o seu principal objetivo, sobretudo quando 

analisada sob a óptica de uma teoria democrática da desoneração fiscal.  
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Com amparo em tais conclusões, poderia ser formulado o questionamento 

inverso: os incentivos fiscais podem ser utilizados como instrumentos para ampliar a 

arrecadação? Em outras palavras, podem ser concebidos de maneira que, ao estimular o 

setor produtivo e fomentar novos investimentos, a finalidade precípua e o resultado final 

esperado sejam um efetivo incremento na arrecadação?  

Via de regra, a resposta a tal questionamento também é negativa. Os 

incentivos fiscais não devem, sob a óptica de uma teoria democrática que toma por 

fundamento a igualdade, ser utilizados para fins arrecadatórios, ao menos de maneira 

direta, seja para reduzir a carga tributária, seja para ampliar a arrecadação, pois isto 

resultaria em um “troca” de igualdade por eficiência, o que, via de regra, é vedado, 

tendo em vista a supremacia relativa da igualdade, conforme analisado no tópico 2.3 do 

presente trabalho.  

Importante diferenciar as expressões “aumentar a carga tributária” de 

“aumentar a arrecadação”, pois embora possuam algumas semelhanças, não se 

confundem. A carga tributária toma como parâmetro o percentual de riqueza que é 

absorvido pela tributação em um dado setor produtivo, enquanto a arrecadação se refere 

ao montante total de tributos que são repassados aos cofres públicos. Tal diferenciação 

pode ser ilustrada através do seguinte exemplo: supondo que a carga tributária sobre a 

indústria automobilística seja de 30%, implicando que este é o percentual absorvido 

pelos tributos em geral (PIS, COFINS, IPI...) incidentes sobre as operações realizadas 

neste setor, e que a riqueza tributável seja no valor de R$ 1.000.000,00. O valor total da 

arrecadação corresponderia a R$ 300.000,00. Supondo que seja concedida uma redução 

de alíquota de IPI, por um determinado período de tempo, para as indústrias do setor 

automobilístico, rebaixando a carga tributária total para 28,5%. Caso este incentivo seja 

capaz de atrair novos investimentos para o setor e consequentemente amplie a produção, 

majorando a riqueza tributável para o montante de R$ 1.200.000,00,  o que se verifica é 

um efetivo aumento da arrecadação, que passaria a alcançar a cifra de R$ 342.000,00. 

Neste caso hipotético, houve um incremento da arrecadação com a redução da carga 

tributária, o que demonstra que ambos os conceitos não coincidem em absoluto. 

Contudo, como já afirmado, os incentivos fiscais não poderiam ser validamente 

utilizados com o fito principal e específico de reduzir a carga tributária ou de 

incrementar a arrecadação.430  

                                                 
430 Posicionando-se em sentido contrário, Betina Grupenmacher entende que as “figuras desonerativas” 
poderiam ser utilizadas com o fito específico de atenuar a carga tributária, reduzindo- a para um patamar 
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Por fim, pode-se formular o seguinte questionamento: muito embora o 

intuito eminentemente arrecadatório, ou fiscal, não possa figurar como finalidade 

precípua na instituição dos incentivos fiscais, poderia representar um objetivo 

secundário, uma espécie de “efeito colateral positivo”?  

Quanto a isso, não se opõe qualquer óbice, e seria até desejável que os 

incentivos fiscais, além de promover a igualdade material entre os cidadãos e tutelar os 

valores democráticos, pudessem aumentar a arrecadação, embora tal intuito não deva 

em geral figurar como a principal razão de sua instituição. O caráter arrecadatório 

poderia servir como uma espécie de critério secundário ou de desempate, atuando de 

maneira conjugada com o respectivo critério extrafiscal, ou primário, conforme 

metodologia apontada no tópico 2.3.1.1 do presente trabalho. 

Dessa forma, caso se esteja comparando incentivos que promovam a 

igualdade material de maneira relativamente semelhante, e inexista outro valor 

democrático relevante “em jogo”, deve-se optar pelo incentivo que proporcione 

melhores resultados arrecadatórios.  

 

5.2.3 Necessidade de exposição clara das metas do incentivo fiscal  

 

Para além da necessidade de que os incentivos fiscais se destinem a 

promover um objetivo constitucional específico e expressamente indicado na lei 

instituidora, é necessário que tal objetivo seja convertido em metas bem determinadas, 

que estabeleçam uma projeção dos resultados que se pretende obter e delimite os prazos 

para que sejam alcançados. De preferência, o acompanhamento dos resultados deve ser 

feito sob com a utilização de índices percentuais e gráficos, de maneira a facilitar a sua 

visualização. 

Em suma, o dever de exposição das metas e objetivos e ça o de 

demonstração periódica dos resultados estão diretamente relacionados à noção de 

                                                                                                                                               
mais ameno: “defendemos a ideia de que as figuras desonerativas, (sic) podem ser importantes 
instrumentos de regulação e adequação da carga tributária, mantendo-a em níveis toleráveis e distantes da 
tributação confiscatória, pois ao mesmo tempo em que reduzem as exações a serem suportadas pelo 
contribuinte, instalam, na dicção de Casalta Nabais, um ‘Estado Fiscal Suportável’, pois permitem a 
renovação das riquezas tributáveis e com isso garantem a sobrevivência e manutenção do Estado (...) A 
instituição de mecanismos de exoneração tributária representa, (sic) providência necessária como medida 
de equilíbrio e preservação de riquezas transferíveis ao Estado pela tributação.” (GRUPENMACHER, 
Betina Treiger. Das exonerações tributárias. Incentivos e benefícios fiscais, in GRUPENMACHER, 
Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação: um diálogo luso-brasileiro. Coimbra: Almedina, 
2012, pp. 12-13).   
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transparência fiscal, que deve nortear todos os atos da Administração Pública, e em 

especial aqueles relacionados ao manejo dos recursos públicos.  

O dever de transparência, que a doutrina estrangeira costuma denominar 

accountability,431 é uma bandeira relativamente recente, que veio se consolidando a 

partir dos anos 80, e tem por objetivo aproximar governantes e governados, eliminando 

o máximo possível a assimetria de informações existente entre ambos,432 possibilitando 

que, por um lado, os cidadãos disponham de informações precisas sobre os atos de 

gestão pública, permitindo-lhes controlá-los e avaliar a sua eficácia, e, por outro, 

possam participar diretamente do processo de tomada de decisões. Portanto, a 

transparência se assenta sobre o binômio informação-participação, ambas diretamente 

relacionadas à noção de democracia adotada pelo presente trabalho, que consiste no 

governo cujas decisões estão sujeitas a parâmetros de controle.433 

A questão da transparência e controle das contas públicas no Brasil teve 

seus contornos inicialmente disciplinados pela Lei 4.320/1964, que estabeleceu as 

                                                 
431 “Há que se ressaltar também o papel de promoção da accountability gerado por políticas que 
incentivem a transparência governamental. Como esse é um termo polissêmico e não traduzível para o 
Português, aqui usaremos o termo original accountability, na acepção de princípio segundo o qual 
indivíduos, organizações e comunidades são responsáveis por suas ações e podem ter que prestar contas 
de seus atos à sociedade. O termo envolve, portanto, responsabilidade política; necessidade de prestação 
de contas; mecanismos de controle e responsabilização; e transparência administrativa.” (LOPES, 
Cristiano Aguiar. Acesso à informação pública para a melhoria da qualidadedos gastos públicos: 
literatura, evidências empíricas e o caso brasileiro. Cadeira de Finanças Públicas - UNB, Brasília, n.8, 
dez.2007, p. 10). 
432 “Faz-se indispensável combater essa natural assimetria de informação entre os agentes do Estado e o 
restante da população. De fato, em sociedades nas quais essa assimetria de informação é mais intensa – ou 
seja, naquelas em que existem, entre outras disfunções, pouca transparência na administração pública –, 
abusos, compadrios, clientelismos e todo tipo de corrupção são mais comuns, resultando na utilização de 
bens públicos em benefício de uma minoria. Diversos estudos demonstram que, nos países em que há 
menos transparência governamental, os indicadores de corrupção costumam ser consideravelmente mais 
altos, conforme fi guras 1 e 2 (LEDERMAN, LOAYZA e SOARES, 2005). Já naqueles em que essa 
assimetria de informação é menor, os casos de corrupção são bem mais raros. Isso ocorre porque a 
melhora do acesso à informação pública e a criação de regras que permitam a disseminação das 
informações produzidas pelo governo reduzem o escopo de abusos que podem ser cometidos (STIGLITZ, 
2002).” (LOPES, Cristiano Aguiar. Acesso à informação pública para a melhoria da qualidadedos gastos 
públicos: literatura, evidências empíricas e o caso brasileiro. Cadeira de Finanças Públicas - UNB, 
Brasília, n.8, dez.2007, p. 8). 
433 “ (...) não há como discordar da tese de que governar em uma democracia é governar para o interesse 
da coletividade – do contrário, teríamos de alterar o próprio nome “democracia”. Assim, a exemplo de 
Dahl (1996), adotamos um conceito de democracia como efetivação da soberania popular e da igualdade 
política. Porém, não há como cumprir essa missão sem pensar em formas de se garantir a busca pelo bem 
coletivo, por meio de mecanismos de controle democrático. Sem esses mecanismos, a tendência à 
transgressão da regra do interesse público é grande, abrindo-se a possibilidade de domínio do interesse 
privado sobre o público, de disseminação do casuísmo, do clientelismo e, em última instância, do próprio 
desmoronamento da democracia.” (LOPES, Cristiano Aguiar. Acesso à informação pública para a 
melhoria da qualidade dos gastos públicos: literatura, evidências empíricas e o caso brasileiro. Cadeira 
de Finanças Públicas - UNB, Brasília, n.8, dez.2007, p. 6). 
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normas gerais de direito financeiro e de controle dos orçamentos, em especial por meio 

do disposto em seu artigo 75.434 

Contudo, tal questão veio a experimentar um considerável avanço com a 

introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe algumas diretrizes 

importantes para a matéria. Especificamente no que se refere aos incentivos fiscais, a 

referida lei também trouxe uma série de novidades, já analisadas no capítulo anterior, 

em especial o disposto em seu artigo 4º, § 2º, inciso V, que dispõe que o anexo de metas 

fiscais da lei de diretrizes orçamentárias deverá conter um demonstrativo da estimativa e 

compensação da renúncia de receita; artigo 165, § 6º, da Constituição Federal, 

combinado com o artigo 5º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que versam 

sobre a necessidade de que o projeto de lei orçamentária seja acompanhado de 

demonstrativo regionalizado do efeito decorrente das diversas modalidades de renúncia 

de receitas; artigo 14, que dispõe que a concessão ou ampliação do incentivo deverá ser 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 

deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. 

Contudo, percebe-se que todos estes dispositivos possuem um intuito 

eminentemente contábil, e têm por objetivo avaliar os efeitos orçamentários da 

concessão de incentivos fiscais e conter os possíveis excessos decorrentes desta prática. 

Percebe-se uma preocupação muito maior com a quantificação da renúncia de receita do 

que com a qualidade da mesma, tendo em vista que, em nenhum momento, a referida 

lei fez qualquer menção à necessidade de controle e análise periódica dos resultados 

alcançados. 

Não obstante a importância da apuração do montante da renúncia de receita 

decorrente de determinado incentivo fiscal, ou destes em conjunto, vale ressaltar que a 

legitimidade do incentivo está relacionada a dois quesitos essenciais: expressão clara 

das metas e objetivos que se pretende alcançar, por meio de uma exposição de motivos 

                                                 
434 Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento 
ou a extinção de direitos e obrigações; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos; 
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização 
de obras e prestação de serviços. 
(Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>, 
acesso em 13 jul. 2013).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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detalhada, que deve constar em anexo aos diplomas legais que instituem o incentivo 

fiscal;  demonstração periódica dos resultados efetivamente obtidos. 

Os incentivos fiscais, por se caracterizarem como uma estratégia 

excepcional para a obtenção de objetivos constitucionalmente previstos, se legitimam na 

medida de sua capacidade para alcançar tais resultados. Daí a importância de explicitá-

los e mensurá-los, sob pena de ser reconhecida a ilegitimidade das referidas benesses.     

Quanto à necessidade de inclusão de um anexo contendo a exposição de 

motivos da instituição do incentivo fiscal, este deve estar lastreado por sólidas 

demonstrações científicas e estatísticas, que enfoquem a situação presente, com a 

exposição de suas problemáticas e vicissitudes, e projetem as expectativas quanto às 

situações futuras em períodos de tempo bem determinados: um ano, três anos, cinco 

anos, dez anos, e assim sucessivamente.  

Dessa forma, não basta que se faça menção, de forma genérica, à finalidade 

que se pretende alcançar, como “proteger o meio ambiente” ou “promover o 

desenvolvimento de uma determinada região”. É necessário converter tal objetivo em 

uma meta, que estabeleça um incremento percentual a ser alcançado em um espaço de 

tempo definido, por exemplo, diminuir em 25% as emissões de poluentes em uma 

região delimitada em um período de 2 (dois) anos, ou gerar 4.500 empregos em uma 

determinada região ao longo de um período de 3 (três) anos. 

Caso a meta não seja atingida, e ocorra um desvio considerável do objetivo 

pretendido pelo incentivo, este deverá ser considerado ilegítimo e ser gradativamente 

retirado do ordenamento jurídico, impedindo-se que seja concedido a novos 

destinatários a partir de reconhecimento de sua ilegitimidade, por exemplo. 

O que se observa na imensa maioria dos incentivos fiscais é que estes não 

especificam as metas que pretendem alcançar, não dispõem de uma exposição de 

motivos, e não explicitam os fundamentos científicos e estatísticos que respaldam a sua 

elaboração. Isso compromete severamente a idoneidade dos mesmos, que acabam por se 

caracterizar como meros “palpites” e “achismos”, o que contribui para ampliar a 

confusão e assistematicidade que imperam neste domínio.  

A omissão na exposição dos motivos dificulta bastante qualquer 

procedimento destinado à verificação dos resultados obtidos, face à inexistência de um 

parâmetro preestabelecido com os quais compará-los. Em outras palavras: não basta que 

o incentivo fiscal seja destinado a promover uma determinada finalidade, devendo-se 
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explicitar também em que medida ou extensão este pretende fazê-lo, sob pena de ser 

reconhecida a ilegitimidade do mesmo desde a sua concepção. 

A título de exemplo, podem-se mencionar os incentivos fiscais destinados à 

inovação tecnológica instituídos pela Lei nº 11.196/2005435 e Decreto nº 5.798/2006436. 

Dentre as diversas benesses previstas, podem-se ressaltar aquelas previstas no artigo 3º, 

incisos I e II:437 a dedução do somatório total das despesas com pesquisa e 

desenvolvimento de inovação tecnológica como despesas operacionais para fins de 

determinação do lucro líquido para apuração do montante do Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ) devido pela empresa; a redução de 50% (cinquenta por cento) do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre equipamentos, máquinas, 

aparelhos e instrumentos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. 

Contudo, não obstante o decreto tenha trazido uma regulamentação bastante 

extensa, com a descrição minuciosa do que constitui inovação e pesquisa tecnológica e 

permitindo parcerias com universidades e instituições de pesquisa, em nenhum 

momento os diplomas suprareferidos fizeram qualquer menção ao incremento esperado 

nos investimentos destinados à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A atenção 

ficou toda voltada para os meios capazes de incentivar o desenvolvimento tecnológico, 

relegando-se os resultados efetivamente esperados para segundo plano. Isto resulta em 

uma aleatoriedade e casuísmo completamente injustificáveis, como se qualquer 

                                                 
435 Cf. BRASIL. Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a 
Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial 
de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; 
dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica e dá outras providências. Legislação Federal 
do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm>, 
acesso em 26 mai. 2013. 
436 Cf. BRASIL. Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006. Regulamenta os incentivos fiscais às atividades 
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei 
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5798.htm>, acesso em 26 mai. 2013. 
437 Art. 3º A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais: 
I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma dos dispêndios 
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, 
classificáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica -
 IRPJ, ou como pagamento na forma prevista no § 1o deste artigo; 
II - redução de cinqüenta por cento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre 
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas 
que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. (BRASIL. Decreto 
nº 5.798, de 7 de junho de 2006. Regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5798.htm>, acesso em 26 mai. 2013). 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.798-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5798.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.798-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.798-2006?OpenDocument
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resultado obtido, por mais ínfimo que seja, fosse capaz de legitimar a instituição do 

referido incentivo fiscal, o que seria completamente absurdo. 

 

5.2.4 Demonstração periódica dos resultados para acompanhamento por parte da 

população 

 

Para além da necessidade de explicitação dos objetivos e metas a serem 

buscados, faz-se também necessária, conforme já ressaltado, a demonstração periódica 

dos resultados obtidos, passíveis de serem acompanhados por parte da população. Caso 

fique demonstrado que o incentivo fiscal ficou consideravelmente aquém das metas 

propostas, o mesmo deverá ser considerado ilegítimo, ou mesmo inconstitucional, por 

não atingir a finalidade para a qual fora instituído. 

Interessante perceber que a capacidade do incentivo fiscal de alcançar a 

finalidade para a qual foi instituído é muito mais determinante para este que para as 

demais espécies tributárias, uma vez que está diretamente relacionada à sua 

legitimidade. Um incentivo fiscal, não obstante econômico, por não implicar uma 

renúncia de receitas considerável, pode ser considerado completamente ilegítimo, tendo 

em vista a sua incapacidade de implementar um objetivo constitucionalmente previsto 

de maneira minimamente adequada. 

É nesse ponto que a utilização de incentivos fiscais, enquanto instrumentos 

extrafiscais para alcançar um objetivo específico,  diferencia-se do manejo dos tributos 

tendo em vista objetivos de natureza fiscal ou arrecadatória.  

Para ilustrar esta diferença que se pretende demonstrar, serão analisados três 

casos: o de um tributo com finalidade preponderantemente fiscal que venha a sofrer 

uma diminuição na sua arrecadação; o de um tributo destinado a uma finalidade 

específica que não a implemente de maneira satisfatória; um tributo ou incentivo fiscal 

que tenha por objetivo estimular ou desestimular uma conduta específica, que não 

alcance o resultado pretendido. 

No primeiro caso, em que um determinado tributo eminentemente fiscal 

venha a sofrer um decréscimo de arrecadação, esta não compromete a legitimidade do 

mesmo, uma vez que não está relacionada à exação em si, mas a uma alteração na 

disposição dos fatos, como é o caso de uma modificação na conjuntura econômica. 

Seria o caso da redução das receitas de IPI em face de uma desaceleração no processo 

produtivo, motivada pela escalada da inflação, por exemplo. Nesse caso, a diminuição 
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da arrecadação do IPI não está relacionada a uma deficiência do instituto, mas a um 

fator externo, de modo que o IPI permaneceria como um meio legítimo de obtenção de 

receitas para os cofres públicos.  

Quanto ao segundo caso, de um tributo destinado à implementação de um 

objetivo específico que não o realiza de maneira satisfatória devido a uma disfunção 

própria, poder-se-ia imaginar a instituição de um empréstimo compulsório sobre a 

venda de bebidas alcoólicas para custear as despesas decorrentes de um desastre natural, 

como um terremoto de larga escala, por exemplo. Se as receitas obtidas com a referida 

exação se mostrassem insuficientes para implementar o referido objetivo de maneira 

adequada, poder-se-ia afirmar que o referido empréstimo seria relativamente ineficaz, 

mas não que o mesmo seria ilegítimo, posto que o mesmo estaria financiando os gastos 

com as obras de reconstrução, ainda que de maneira deficitária. Outro exemplo seria a 

modulação inadequada das alíquotas do Imposto de Importação, que permitisse que 

produtos estrangeiros adentrassem no país com preços mais competitivos que os 

similares nacionais. Também nesse caso não se poderia afirmar que o tributo se tornou 

ilegítimo, mas que está sendo mal utilizado, já que sua finalidade permanece 

plenamente válida, muito embora não esteja sendo devidamente alcançada. 

Por fim, no caso dos incentivos fiscais, que objetivam estimular uma 

conduta específica do contribuinte, e dos denominados “tributos proibitivos” ou 

“destructive taxes”, que têm por objetivo inibir uma atividade tida por nociva ou 

prejudicial, como é o caso da taxação elevada sobre o cigarro e bebidas alcoólicas, 

ambos se destinam a alcançar determinado objetivo constitucional por via reflexa.438 

Dessa forma, caso não o façam de maneira minimamente adequada, não deverão ser 

considerados meramente ineficazes¸ mas verdadeiramente ilegítimos. Isso decorre do 

fato de que tanto os incentivos fiscais quanto os “tributos proibitivos” necessariamente 

recorrem a uma diferenciação entre os contribuintes, atribuindo, respectivamente, 

efeitos mais benéficos ou nocivos aos indivíduos contemplados em relação aos 

                                                 
438 No que se refere aos impostos extrafiscais, Casalta Nabais os caracteriza como “falsos impostos”, uma 
vez que desbordariam da intenção arrecadatória, pertencendo propriamente à denominada Constituição 
Econômica: “Por isso, impõe-se nesta sede distinguir muito claramente os verdadeiros impostos ou 
impostos fiscais, que têm por objectivo ou finalidade principal a obtenção de receitas, dos falsos impostos 
ou impostos extrafiscais cuja finalidade principal é, em direitas contas e no limite, evitar ou obstar à 
verificação do respectivo pressuposto de facto ou facto gerador. O que os configura como verdadeiros 
‘impostos suicidas’, os quais como bem se compreendem, não podem ter por suporte a ‘constituição 
fiscal’. (NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 18). 
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demais.439 Caso esta diferenciação não se reverta na efetiva promoção de um valor 

constitucional, restará caracterizado um privilégio, no caso dos incentivos ficais, ou uma 

discriminação, no caso dos “tributos proibitivos”, por ausência de motivo relevante. Em 

outras palavras, um incentivo fiscal que “não incentiva” sequer pode ser considerado 

um incentivo. 

Quanto aos períodos de aferição dos resultados, estes devem ser compatíveis 

com as metas estabelecidas na exposição de motivos, devendo haver, pelo menos, uma 

verificação anual, juntamente com a disponibilização das contas da gestão fiscal 

referente ao período anterior, embora possam ser feitas análises em períodos de tempo 

mais curtos. 

Dessarte, a necessidade de demonstração dos resultados do incentivo fiscal 

deveria ter sido consignada expressamente na redação do artigo 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, para além dos planos, orçamentos e relatórios de execução 

orçamentária.440 

 

                                                 
439 Quanto à diferenciação entre o tributo como instrumento sancionador, o que é expressamente proibido 
pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, e o tributo extrafiscal proibitivo, Hugo de Brito Machado 
ressalta que, embora ambos possuam a mesma carga valorativa e a mesma finalidade, qual seja, de inibir 
a conduta sobre a qual recaem, a técnica jurídica utilizada é diferente, uma vez que a sanção recai sobre 
um ilícito, enquanto o tributo extrafiscal proibitivo incide sobre condutas lícitas, embora indesejáveis: 
“Esta compreensão do significado da sanção permite distingui-la do tributo, inclusive do chamado tributo 
extrafiscal proibitivo que, no plano axiológico, com ela se confundiria. Na verdade, o tributo extrafiscal 
proibitivo tem o mesmo objetivo da sanção, vale dizer, tem por fim desestimular determinada conduta. 
Por isto, no plano axiológico a distinção é impossível. No plano jurídico, porém, tal distinção é 
indiscutível. A sanção, como visto, pressupõe um cometimento ilícito. É consequência da não prestação. 
Já o tributo extrafiscal proibitivo não tem ilícito em sua hipótese de incidência.” (MACHADO, Hugo de 
Brito. A denominada sanção premial no âmbito do Direito Tributário, in Revista Interesse Público. Belo 
Horizonte, ano 12, n. 64 nov/dez, 2011). 
440Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante:   
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;   
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; (Cf. 
BRASIL. Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>, acesso 
em 16 mai. 2013). 
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5.2.5 Imposição de condições específicas ao destinatário para que sejam alcançadas 

as metas pretendidas pelo incentivo fiscal 

 

Tendo em vista que as metas e objetivos pretendidos pela instituição do 

incentivo fiscal dependem da efetiva modificação do comportamento dos destinatários 

do mesmo, é necessário que este estabeleça uma série de condições e requisitos 

específicos a serem observados por estes que guardem uma relação direta com o 

resultado que se pretenda obter.  

 Uma vez que os incentivos fiscais, por si sós, são incapazes de alcançar os 

respectivos objetivos de maneira direta, mas somente o fazem por via reflexa , tal fato 

demanda a necessária aquiescência do beneficiário, ao se adequar às exigências 

estabelecidas pela lei.  Os resultados a serem obtidos dependem diretamente da 

conformação da conduta do particular, daí a importância do estabelecimento das 

condições necessárias para a fruição da benesse.   

A título ilustrativo, analisemos o Programa de Incentivo à Inovação 

Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-

AUTO, previsto nos artigos 40 a 44 da Lei 12.715/2012441 e regulamentado pelo 

Decreto nº 7.819/2012.442 Nos termos do artigo 1º do referido decreto, o programa tem 

por objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção 

ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças. 

O referido programa instituiu uma série de benefícios fiscais, com destaque 

para os créditos presumidos de IPI, redução das alíquotas de IPI para os veículos de 

códigos previstos no anexo I,443 suspensão do IPI incidente no desembaraço aduaneiro 

                                                 
441 Cf. BRASIL. Lei nº 12.715, de 17 de setembro 2012. Institui o Programa de Incentivo à Inovação 
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores. Legislação Federal do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12715.htm>, 
acesso em 26 mai. 2013. 
442 Cf. BRASIL. Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012. Regulamenta os arts. 40 a 44 da Lei 
nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica 
e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO, e os arts. 5º e 6º da Lei 
nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, na hipótese que especifica. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7819.htm>, acesso em 26 mai. 
2013. 
443Art. 21. A partir de 1º de janeiro de 2013, os veículos classificados nos códigos da TIPI relacionados 
no Anexo I, quando originários de países signatários dos acordos promulgados pelo Decreto Legislativo 
nº 350, de 21 de novembro de 1991, pelo Decreto nº 4.458, de 5 de novembro de 2002, e pelo Decreto nº 
6.500, de 2 de julho de 2008, importados por empresa habilitada ao INOVAR-AUTO, nos termos do 
inciso I ou do inciso III do caput do art. 2º, poderão usufruir, até 31 de dezembro de 2017, de redução de 
alíquotas do IPI, nos termos do Anexo VIII.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.819-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4458.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6500.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6500.htm
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para os veículos de códigos previstos no anexo I e desde que sejam destinados à 

comercialização.444 

No que se refere aos créditos presumidos de IPI, estes são calculados sobre 

os dispêndios realizados pela empresa, com base em um determinado fator ou 

porcentagem que varia de acordo com o tipo de dispêndio, estes descritos no artigo 12 

(insumos, ferramentaria, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, dentre outros).445 Tais 

créditos podem ser compensados com o IPI devido na saída dos produtos 

industrializados das empresas inscritas no programa, nos termos do artigo 14.446  

Não obstante possam ser dirigidas a estes diplomas algumas das críticas 

formuladas nos tópicos anteriores, tais como a ausência de explicitação das metas e da 

exposição de motivos, pode-se ressaltar que foi estabelecida uma imensa gama de 

requisitos e critérios para que as empresas possam se habilitar no programa e, 

consequentemente, usufruir dos benefícios prescritos, de acordo com o tipo de atividade 

que desenvolvem no país, se relacionadas à produção ou somente à comercialização de 

veículos automotores, tais como tratores, ônibus, caminhões e carros.  

Dentre estes requisitos, podem ser destacados os seguintes:  

a) regularidade da empresa em relação aos tributos federais e compromisso 

da mesma em atingir níveis mínimos de eficiência energética em relação 

aos produtos comercializados no País, nos termos do item 2 do Anexo II, 

conforme o disposto no artigo 4º do decreto supracitado;447  

                                                 
444Art. 30.  Fica suspenso o IPI incidente no desembaraço aduaneiro dos produtos classificados nos 
códigos da TIPI relacionados no Anexo I, importados com direito à apuração do crédito presumido do IPI 
nos termos do art. 13. 
§ 2º  A suspensão de que trata este artigo somente se aplica na hipótese em que os veículos forem 
destinados à comercialização.  
445 Art. 11.  As empresas habilitadas ao INOVAR-AUTO  farão jus a crédito presumido do IPI, nos 
termos deste Decreto. 
Art. 12.  O crédito presumido do IPI poderá ser apurado com base nos dispêndios realizados em cada 
mês-calendário relativos a: 
I - insumos estratégicos; 
II - ferramentaria; 
III - pesquisa; 
IV - desenvolvimento tecnológico; 
V - inovação tecnológica; 
VI - recolhimentos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, na forma 
da legislação específica; 
VII - capacitação de fornecedores; e 
VIII - engenharia e tecnologia industrial básica.  
446Art. 14.  O crédito presumido relativo aos incisos I e II do caput do art. 12 poderá ser utilizado, em 
cada operação realizada a partir de 1º de janeiro de 2013, para pagamento do IPI devido na saída dos 
produtos classificados nos códigos da TIPI relacionados no Anexo I:  
447 Art. 4º  A habilitação ao INOVAR-AUTO fica condicionada: 
I - à regularidade da empresa solicitante em relação aos tributos federais; e 
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b) necessidade de aprovação do projeto de investimento pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, inclusive quanto à 

adequação aos critérios relativos à capacidade anual de produção;  

c) necessidade de solicitação de habilitação específica para cada fábrica, 

planta ou projeto industrial que se pretenda instalar;448  

d) realização de uma quantidade mínima de atividades fabris e de atividades 

de infraestrutura de engenharia relacionadas no Anexo III (estampagem, 

soldagem, fabricação de motor, montagem de sistema elétrico, dentre 

outras) em pelo menos oitenta por cento dos veículos fabricados, de 

acordo com o tipo de veículo a ser fabricado, no termos do artigo 7º, 

inciso I;449 

e) realização de investimentos mínimos, com base em um percentual 

incidente sobre a receita bruta total de venda de bens e serviços, em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento, engenharia, tecnologia 

industrial básica e capacitação de fornecedores;450 

f) habilitação com validade por apenas 12 (doze) meses, sendo necessária a 

sua renovação ao final de cada período, nos termos do artigo 3º, inciso 

II,451 a par de uma série de outros requisitos. 

                                                                                                                                               
II - ao compromisso da empresa solicitante de atingir níveis mínimos de eficiência energética em relação 
aos produtos comercializados no País, nos termos do item 2 do Anexo II. 
448 Art. 5º  No caso de que trata o inciso III do caput do art. 2º, o projeto de investimento deverá atender 
aos termos estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,  e aos 
critérios para a determinação da capacidade anual de produção. 
§ 1º A habilitação da empresa solicitante fica condicionada à aprovação de projeto de investimento, nos 
termos do caput, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
§ 2º A empresa deverá solicitar habilitação específica para cada fábrica, planta ou projeto industrial que 
pretenda instalar, podendo cada habilitação ser renovada uma vez, e desde que cumprido o cronograma 
físico-financeiro do projeto de investimento. 
449Art. 7º  No caso de que trata o inciso I do caput do art. 2º, a habilitação ao INOVAR-AUTO fica 
condicionada ao compromisso da empresa de atender ao inciso I e, no mínimo, a  dois dos requisitos 
estabelecidos nos incisos II a IV seguintes: 
I - realizar, no País, diretamente ou por intermédio de terceiros, a quantidade mínima de atividades fabris 
e de atividades de infraestrutura de engenharia relacionadas no Anexo III, em pelo menos oitenta por 
cento dos veículos fabricados, conforme cronograma a seguir: 
450 Art. 7º (...) 
II - realizar, no País, dispêndios em pesquisa e desenvolvimento correspondentes, no mínimo, aos 
percentuais, a seguir indicados, incidentes sobre a receita bruta total de venda de bens e serviços, 
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda: 
III - realizar, no País, dispêndios em engenharia, tecnologia industrial básica e capacitação de 
fornecedores correspondentes, no mínimo, aos percentuais, a seguir indicados, incidentes sobre a receita 
bruta total de venda de bens e serviços, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda: 
451 Art. 3º  A habilitação ao INOVAR-AUTO: 
II - terá validade de doze meses, contados da data da habilitação, e poderá, ao final de cada período, ser 
renovada por solicitação da empresa, pelo período de doze meses, com limite de validade em  31 de 
dezembro de 2017. 
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As exigências estabelecidas para a filiação ao programa INOVAR-AUTO, 

ao menos em tese, seriam capazes de garantir que os investimentos realizados na 

indústria automobilística, para além de ampliar a produção, promovessem o 

aperfeiçoamento tecnológico, e, inclusive, a proteção do meio ambiente, por meio da 

melhoria da eficiência energética e consequente redução no volume de poluentes 

lançados na atmosfera. 

 

5.3 Incentivos fiscais como instrumentos de efetivação dos valores democráticos 

 

Restando devidamente analisados nos tópicos anteriores os principais 

critérios e requisitos para a legitimação dos incentivos fiscais, passaremos a discorrer 

acerca de alguns dos valores democráticos, de matriz constitucional, que poderiam ser 

promovidos através da instituição de incentivos fiscais. 

Para contextualizar a explanação, entende-se por valores democráticos 

aqueles que não estão relacionados aos interesses de um ou de alguns indivíduos 

perfeitamente identificáveis, sendo vivenciados e partilhados pela coletividade como um 

todo. Muito embora os incentivos fiscais devam ser concedidos a um grupo específico 

de contribuintes, que atendam a certos critérios e exigências predeterminadas, e que irão 

experimentar uma suavização de sua carga tributária, o foco não deve recair sobre estes 

contribuintes, mas nos resultados que estes podem proporcionar à coletividade quando 

devidamente estimulados por um incentivo fiscal. 

Retomando as ideias desenvolvidas no segundo capítulo, quando versou 

sobre os princípios de justiça social de Rawls, e utilizando como principal parâmetro a 

ideia de justiça como equidade, a técnica dos incentivos fiscais pode ser considerada 

democraticamente legítima quando estes são utilizados como instrumentos de efetivação 

dos valores e interesses da coletividade em si mesma considerada, dentre eles, a 

promoção da justiça social, do desenvolvimento econômico e dos bens e direitos de 

caráter difuso, como a proteção do patrimônio histórico, cultural, ambiental, dentre 

outros.  

Percebe-se que nenhum dos objetivos acima mencionados é passível de ser 

individualizado, uma vez que seus efeitos irão se irradiar por todo o corpo social, em 

maior ou menor medida. É o caso do desenvolvimento econômico, por exemplo, que 

impacta de maneira positiva todos os segmentos da sociedade, gerando renda e 
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oportunidades para todos os envolvidos, muito embora suas vantagens não sejam 

experimentadas por todos da mesma forma e ao mesmo tempo.  

De maneira semelhante ocorre com a tutela do meio ambiente, por se tratar 

de um bem difuso, constituindo um patrimônio da própria humanidade, devendo ser 

protegido, inclusive, tendo em vista as gerações futuras. 

Por fim, o patrimônio histórico e cultural, diretamente relacionados às 

origens e às tradições de um povo, dizem respeito à memória e à identidade deste, de 

maneira que sua proteção é igualmente um dever que assiste a todos.  

Somente objetivos de tal natureza, que atendem aos interesses da 

coletividade, além de possuir caráter constitucional e gozar de um consenso 

relativamente estável acerca de sua importância e necessidade de proteção, é que podem 

ser utilizados como justificativa suficiente para legitimar o tratamento diferenciado 

instituído pelos incentivos fiscais. Em outras palavras, somente se admite a 

flexibilização do mandamento da isonomia e do respectivo corolário da capacidade 

contributiva quando tais mecanismos buscam promover os interesses da coletividade em 

si mesma considerada. 

Dessa forma, os incentivos fiscais somente se legitimam na medida em que 

buscam alcançar dois tipos de objetivo:  

a) corrigir determinadas situações de desigualdade que não possuem 

qualquer fundamento racional, como o são as desigualdades sociais, 

regionais e aquelas oriundas do puro acaso, como é o caso de uma 

deficiência física, por exemplo; 

b) promover um bem ou valor de caráter difuso, cuja tutela seja de interesse 

da coletividade como um todo. 

Traçado um panorama geral dos objetivos constitucionais dignos de ser 

tutelados por meio dos incentivos fiscais, passaremos a analisar alguns destes em 

particular a seguir. 

 

5.3.1 Incentivos fiscais e desenvolvimento nacional 

 

A temática do desenvolvimento é justificativa recorrente em matéria de 

incentivos fiscais, uma vez que tal finalidade é corriqueiramente invocada para legitimar 

a concessão de tais benesses, principalmente quando voltadas para incentivar 
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determinados segmentos industriais capazes de impactar diretamente sobre as taxas de 

crescimento econômico. 

Dentre os diversos argumentos possíveis para a concessão de incentivos 

fiscais, o de teor econômico é particularmente persuasivo, e muitas vezes se lhe atribui a 

condição de verdadeiro imperativo, em face do qual todas as demais exigências 

deveriam ceder, inclusive as exigências de constitucionalidade.452 Costuma-se aduzir 

que os fatores econômicos representam condicionantes reais, diretamente relacionados 

ao mundo do ser, enquanto que as exigências éticas e jurídicas representariam 

condicionantes ideais, que devem ser obedecidas na medida do possível, daí poderem 

ser afastadas pelos primeiros. Frente a esta suposta primazia da motivação de índole 

econômica, tomada como se fosse em si mesma necessária e incontrastável, as demais 

razões parecem ter importância meramente secundária. 

Dentre os doutrinadores que costumam criticar essa perspectiva 

economicista, desponta a figura de Alfredo Augusto Becker, em sua célebre defesa da 

cientificidade e da juridicidade do direito tributário contra a “perniciosa mancebia” com 

os conceitos oriundos da ciência das finanças, que seria meramente uma ciência pré-

jurídica, que se restringe a fornecer elementos e informações à feitura das normas 

jurídicas, que podem se orientar de maneira favorável ou mesmo contrária a tais dados. 

Não obstante estas ponderações preliminares, o desenvolvimento econômico 

é um intento efetivamente relevante, possuindo acento constitucional e constando, 

inclusive, dentre os objetivos fundamentais do Estado Brasileiro, conforme o disposto 

no já mencionado artigo 3º, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Sua importância 

                                                 
452 O argumento de teor econômico é corriqueiramente utilizado, de maneira explícita ou implícita, para 
justificar decisões que contrariam os critérios jurídicos, inclusive os de caráter constitucional. Tal 
realidade é muito bem observada em determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal pró-fisco, em 
que a motivação econômica, relacionada à estimativa de perda de arrecadação daí decorrente, se sobrepõe 
à fundamentação tipicamente jurídica. Um caso emblemático foi o entendimento firmado no recente 
julgamento do Recurso Extraordinário 582.525, em 9 de maio de 2013, no qual os ministros, por maioria, 
entenderam que o montante devido a título de Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) não poderia 
ser deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da própria CSLL, sob o 
argumento de que os conceitos de lucro e renda teriam caráter legal, somente sendo admitidas as 
deduções legalmente previstas. Contudo, tal argumento viola a própria Constituição Federal, uma vez que 
os conceitos de lucro e renda foram utilizados pela Constituição na repartição das competências 
tributárias, além de ferir a noção de capacidade contributiva, prevista no artigo 145, § 1º, segundo o qual 
somente os fatos denotativos de riqueza podem ser objeto de tributação. Ora, tributo não representa 
riqueza possuída, pelo contrário, configura uma despesa, uma riqueza subtraída , daí porque não pode ser 
tomado um como um signo de manifestação de capacidade contributiva. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. RE 582.525, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 9/5/2013. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1= 
%28RE%24%2ESCLA%2E+E+582525%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+5825
25%2EPRCR%2E%29&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/by549ev>. Acesso em: 11 mai. 
2013. 
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decorre também de sua forte conexão com as demais metas constitucionais e com os 

direitos fundamentais, tendo em vista que todos os direitos demandam recursos 

financeiros para que sejam efetivados, de modo que um Estado falido não pode efetivar 

direitos fundamentais de maneira minimamente adequada.   

Tendo em vista a importância do desenvolvimento, bem como o seu caráter 

constitucional, tal finalidade pode servir de fundamento para a instituição de incentivos 

fiscais, desde que estes sejam estruturados de maneira a garantir que o incremento de 

riqueza gerado a partir destes se propague no meio social. 

Por fim, vale ressaltar que existem algumas divergências entre os 

economistas acerca do real significado e alcance do desenvolvimento econômico, bem 

como quanto às suas principais características e critérios de quantificação. As visões 

mais tradicionais costumam relacionar o desenvolvimento a determinados níveis de 

variação positiva de indicadores referentes à produção nacional, ao saldo da balança 

comercial e à renda média da população (renda per capita). As concepções mais 

modernas de desenvolvimento, sem desprezar os indicadores econômicos utilizados 

pelos modelos clássicos, agregam novos elementos de análise, voltados diretamente 

para a qualidade de vida usufruída pela população, como a taxa de alfabetização, a 

expectativa de vida média, o nível de emprego, dentre outros fatores. Dentre estas 

concepções contemporâneas, será dada especial ênfase à elaborada pelo economista 

indiano Amartya Sen.453 

 

5.3.1.1 Concepções de desenvolvimento: progresso, crescimento econômico,  

desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano 

 

Ao analisar os processos de mudança social, Raimundo Bezerra Falcão 

formula e distingue os conceitos de progresso, crescimento econômico e 

desenvolvimento econômico. Todos estes possuem em comum o caráter prospectivo, no 

sentido de ser um “caminhar para frente”, uma vez que imbuídos de nítida conotação 

positiva. Contudo, tais avanços são de diferentes dimensões, conforme será minuciado a 

seguir.   

O conceito de progresso material (em contraposição ao progresso espiritual 

ou moral, dotado de sentido ascensional) possui um caráter físico, implicando em um 

                                                 
453 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
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aprimoramento técnico, em geral relacionado ao processo produtivo.454 O progresso 

costuma ser associado à industrialização e à inovação tecnológica, que conduz ao 

aperfeiçoamento dos meios e instrumentos utilizados nas diversas atividades humanas. 

Além disso, o progresso material não costuma ser experimentado por toda a sociedade 

na mesma intensidade e ao mesmo tempo. Em geral, este se verifica em determinados 

setores produtivos e classes sociais “privilegiados”, e somente em momento posterior 

irá gradativamente se irradiando para o resto da sociedade.455  

A realidade acima descrita pode ser facilmente observada no que se refere 

ao consumo de utensílios eletrônicos e bens tecnológicos em geral: os segmentos mais 

abastados da população são os primeiros a ter acesso a tais inovações, e somente quando 

esta tecnologia vai ficando obsoleta e desvalorizada frente a aparelhos mais modernos, é 

que as parcelas menos afortunadas da população passam a ter condições de acessar tais 

tecnologias.  

 Quanto ao crescimento econômico, este costuma resultar de um processo de 

acumulação de capitais por meio da geração de excedentes produtivos. Quando isso 

ocorre, os excedentes gerados, ao serem reincorporados à dinâmica da produção sob a 

forma de investimentos, fomentam a expansão da capacidade produtiva, seja através da 

contratação de mais trabalhadores, seja por meio da aquisição de máquinas de maior 

rendimento, incrementando a produção, e assim sucessivamente. Percebe-se que deste 

processo resulta um aumento da renda global, seja devido à mão de obra adicional 

incorporada, seja pelo aumento do volume de investimentos. 

Em geral, este crescimento costuma ser mensurado por meio da variação de 

indicadores econômicos, tais como o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a 

ampliação das exportações, variação da renda per capita, dentre outros. Tais índices são 

utilizados para classificar as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, conforme o grau 

de pujança de suas empresas e indústrias.  

Cumpre destacar, contudo, que a dinâmica do crescimento por acumulação 

de capitais é protagonizado por um grupo proporcionalmente minoritário, o dos 

capitalistas ou empresários, proprietários dos meios de produção. Estes são os principais 
                                                 
454 “ Progresso é algo mais físico, objetivo. É deslocamento para frente. Espécie, assim, do gênero 
mudança, em nossa opinião (...) Tentemos um exemplo. Um homem aperfeiçoa u’a máquina. Deu um 
passo adiante. Conferiu um progresso, em face da concepção anterior daquela máquina.” (FALCÃO, 
Raimundo Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 61). 
455 “É o que com outras palavras (...) Jacques Lambert ratifica, quando informa que o progresso técnico 
não estende imediatamente seus efeitos ao conjunto da sociedade. É como se dissesse: não muda o 
conjunto da sociedade ao mesmo tempo.” (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e Mudança 
Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 63). 
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beneficiados neste processo, não obstante os trabalhadores e o próprio Estado também 

sejam contemplados, mas em escala bastante inferior. Caso não sejam implementadas 

políticas redistributivas, ou estas sejam ineficazes, como é praxe ocorrer, o resultado 

tende para uma concentração cada vez maior de capitais, de maneira que o crescimento 

viria a custo da justiça social. 

O crescimento econômico, portanto, é fenômeno pontual e limitado, e por 

isso mesmo assimétrico, uma vez que centrado em focos socialmente restritos. Seus 

efeitos se fazem sentir de maneira desigual na sociedade, produzindo nichos ou ilhas de 

prosperidade, enquanto os demais segmentos sociais ficam praticamente à margem do 

processo. 

O conceito de desenvolvimento econômico se diferencia do progresso e do 

crescimento econômico. Enquanto estes possuem um caráter unidimensional ou linear, 

o conceito de desenvolvimento possui uma acepção multidimensional ou cúbica, face às 

suas múltiplas repercussões e desdobramentos.456 Além disso, o progresso e o 

crescimento econômico possuem um caráter pontual e assimétrico, repercutindo de 

modo desigual sobre a sociedade, enquanto que o desenvolvimento possui um caráter 

global e integrador, propagando-se por toda a sociedade.457  

A perspectiva desenvolvimentista necessariamente implica em uma visão 

harmônica e equilibrada, cujos benefícios sejam experimentados por todos, ou pela 

grande maioria dos cidadãos. Caso este incremento fique restrito a um setor econômico 

ou classe social específica, pode-se falar, quando muito, em crescimento, ou mesmo em 

“inchaço”, mas jamais em desenvolvimento. 

Por fim, vale ressaltar a moderna concepção de desenvolvimento humano, 

tomando-se como referencial teórico para o presente trabalho as ideias do economista 

indiano Amartya Sen. Enquanto o desenvolvimento econômico está centrado na 

                                                 
456 “Diferentemente de progresso, que tem um sentido linear, desenvolvimento assume uma expressão 
cúbica. É como que um progresso que se verificasse em todas as direções. Desenvolvimento não é apenas 
o crescimento econômico, nem tampouco simples produção de riqueza. Pressupõe distribuição, ou 
redistribuição, dessa riqueza, em favor do bem-estar social, e participação da sociedade, portanto, em 
benefícios diversos, como a educação, boas condições sanitárias, oportunidade de trabalho, lazer, 
alimentação adequada, entre vários outros aspectos.” (FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e 
Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 70).    
457 “O caráter teleológico do desenvolvimento tem sido repetidamente lembrado por autores de nomeada. 
Ademais, o desenvolvimento se distancia um pouco do conceito de mero crescimento econômico, porque 
desenvolvimento importa num substrato social, há de reverter em benefício de toda a sociedade, uma vez 
que propende a reduzir ao máximo a apropriação dos excedentes por grupos minoritários. Pelo contrário, 
a apropriação dos excedentes e, sobretudo, a distribuição das rendas advindas da acumulação só 
corporificam um processo desenvolvimentista se se espraiarem o mais possível pela sociedade. Quando 
tal não aconteça, poderá haver apenas crescimento econômico, se houver...” (FALCÃO, Raimundo 
Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 72).    
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repartição ou redistribuição da riqueza oriunda do crescimento econômico entre as 

diversas classes sociais, a perspectiva do desenvolvimento humano está voltada para as 

repercussões desta repartição de riqueza na melhoria da qualidade de vida real da 

população, apontada nos demonstrativos sociais.    

A concepção do desenvolvimento humano está relacionada à ampliação das 

liberdades usufruídas pelos cidadãos no meio social, de maneira que o florescimento 

destas capacidades serviria, ao mesmo, como a medida e o próprio fator propulsor  do 

desenvolvimento. 

A questão do desenvolvimento humano ainda é fonte de intensos debates 

nos círculos políticos e econômicos, tanto em nível internacional quando no plano 

interno dos países, em especial nas denominadas nações subdesenvolvidas. Não 

obstante a profusão de tratados internacionais que ratificaram a importância dos direitos 

humanos e dos direitos coletivos em geral,458 subsistem os posicionamentos 

conservadores de que o desenvolvimento humano demandaria altos custos para as 

economias em desenvolvimento, daí representarem um luxo ou um mal investimento a 

curto prazo. Para tais concepções, o caminho correto seria injetar recursos na indústria e 

nas obras de infraestrutura, e mesmo restringir os direitos sociais, de maneira a 

assegurar o baixo custo da mão de obra para atrair investimentos externos. Conforme 

alguns jargões comumente utilizados, primeiro seria preciso “fazer crescer o bolo da 

economia”, para só depois “repartir as fatias do bolo entre a população”. Segundo tal 

paradigma, o crescimento econômico só seria possível com o sacrifício dos 

investimentos sociais.  

Uma perspectiva contrária a esta é a que considera que o desenvolvimento 

humano não é somente o fim, mas o próprio meio do desenvolvimento. Os 

investimentos em serviços sociais básicos seriam fundamentais para garantir um 

desenvolvimento duradouro e sustentável, inclusive do ponto de vista ecológico, 

perspectiva que será abordada com mais detalhes nos tópicos seguintes. 

                                                 
458 Dentre os tratados mais importantes que versam sobre esta matéria, pode-se citar a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, proclamada na Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) e ratificada 
em 10 de dezembro de 1948 (Cf. ONU. The Universal Declaration of Human Rights, disponível em 
http://www.un.org/en/documents/udhr, acesso em 17 mai. 2013); o Pacto de São José da Costa Rica, 
firmado em 22 de novembro de 1969 entre os Estados da América também em matéria de direitos 
humanos, ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 2012 e promulgado pelo Decreto 678, de 6 de 
novembro de 1972 (Cf. BRASIL, Decreto 678, de 6 de novembro de 1972. Promulga a Convenção 
Americana sobre Direitos  Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>, acesso em 17 mai. 2013. 
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Sob este óptica, que será minuciada a seguir, o critério puramente 

econômico, muito embora represente um quesito importante na avaliação do nível de 

desenvolvimento de uma nação, estaria na dependência direta do modo como seus 

efeitos se irradiam pela coletividade e geram benefícios para os mais variados 

segmentos sociais, principalmente para as classes socialmente menos favorecidas. 

 

5.3.1.2 Desenvolvimento na perspectiva de Amartya Sen 

 

Em sua original análise sobre a temática do desenvolvimento, Amartya Sen 

procurou reformular as concepções econômicas tradicionais, que se utilizam de 

indicadores econômicos relacionados exclusivamente ao montante da riqueza produzida 

ou comercializada em uma nação, ou da riqueza distribuída em função da quantidade de 

cidadãos, a chamada renda per capita. Tais concepções presumem que estes indicadores 

seriam suficientes para demonstrar a realidade de uma nação e as condições de vida 

médias experimentadas por sua população. 

Em sua percuciente análise, o autor demonstra que os índices estritamente 

econômicos não expõem a questão em seus devidos contornos, e muitas vezes, entram 

em contradição com a própria realidade social. A título de exemplo, os gráficos sobre a 

estimativa de longevidade das populações de afrodescendentes em algumas cidades dos 

Estados Unidos apontam que sua expectativa de vida é sensivelmente menor que a 

observada em alguns vilarejos situados na China, Bangladesh e Kerala (Índia), 

localizados no denominado Terceiro Mundo, não obstante o nível de renda média ser 

consideravelmente maior nas cidades americanas em relação aos vilarejos.459 Observa-

se uma nítida desproporção entre o nível de renda  e o nível de vida  dessas populações, 

de maneira que os indicadores econômicos, quando tomados isoladamente, não 

descrevem as condições de vida reais de uma dada população. 

A partir desta constatação, o autor procura abordar o fenômeno do 

desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades substanciais dos 

indivíduos, ou seja, a partir do aumento da autonomia individual e da capacidade de 

autoconformação, o que se poderia denominar de desenvolvimento humano. O 

desenvolvimento teria por finalidade primordial ampliar o horizonte de escolhas e 

                                                 
459 Cf. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, pp. 
36-40. 
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expectativas dos indivíduos, permitindo-lhes realizar seus objetivos de vida de maneira 

mais plena e satisfatória.460  

Tal concepção toma o indivíduo como um elemento ativo deste processo, e 

não meramente reativo; um agente de mudança , capaz de atuar sobre o meio em que 

vive e moldá-lo de acordo com as suas expectativas, e não como um elemento passivo, 

que meramente absorve e se submete às influências do meio em que vive.461  

Contudo, a condição de agente do indivíduo é diretamente influenciada 

pelas oportunidades sociais que lhe são acessíveis, daí haver uma estreita vinculação 

entre as liberdades substantivas e as condições sociais que lhes servem de amparo.462 

A perspectiva de Amartya Sen desloca o foco de análise da questão dos 

fatores e elementos externos para as condições pessoais de vida dos indivíduos, 

diretamente relacionadas à qualidade de vida e às liberdades por eles experimentadas, 

dentre elas o acesso às políticas públicas de saúde, educação, moradia e saneamento, às 

oportunidades de trabalho e qualificação profissional, e às limitações e formas de 

privação a esta liberdade, relacionadas aos níveis de violência, restrições à liberdade de 

expressão, anomalias relacionadas ao estilo de vida, como o estresse, obesidade, dentre 

outras problemáticas. Dessa forma, se propõe uma inversão fundamental na análise da 

questão, na qual o desenvolvimento econômico não seria um fim em si mesmo, mas um 

meio (relativamente eficaz, ressalte-se) para promover a qualidade de vida dos cidadãos. 

A partir do momento em que o desenvolvimento passa a ser avaliado com 

base na expansão das capacidades humanas, a liberdade passa à condição de elemento 

                                                 
460 “Esse aspecto diz respeito à relação entre rendas e realizações, entre mercadorias e capacidades, entre 
nossa riqueza econômica e nossa possibilidade de viver do modo que gostaríamos. Embora haja uma 
relação direta entre opulência e realizações, ela pode ser ou não muito acentuada, e pode muito bem 
depender de mais de outras circunstâncias.” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 27). 
Cf. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, pp. 36-
40. 
461 “Pela antiquada distinção entre ‘paciente’ e ‘agente’, essa concepção da economia e do processo de 
desenvolvimento centrada na liberdade é em grande medida uma visão orientada para o agente. Com 
oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar 
uns aos outros. Não precisam ser vistos sobretudo como beneficiários passivos de engenhosos programas 
de desenvolvimento. Existe, de fato, uma sólida base racional para reconhecermos o papel positivo da 
condição de agente livre e sustentável – e até mesmo o papel positivo da impaciência construtiva.”  (SEN, 
Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 26). 
462 “(...) a condição de agente de cada um é inescapavelmente restrita e limitada pelas oportunidades 
sociais, políticas e econômicas de que dispomos. Existe uma acentuada complementaridade entre a 
condição de agente individual e as disposições sociais: é importante o reconhecimento simultâneo da 
centralidade da liberdade individual e da força das influências sociais sobre o grau e o alcance da 
liberdade individual. Para combater os problemas que enfrentamos, temos de considerar a liberdade 
individual um comprometimento social.” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p. 10).   
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constitutivo do desenvolvimento, e não apenas como um resultado ou produto deste. A 

liberdade possuiria uma relação ambivalente com o desenvolvimento, servindo, ao 

mesmo tempo, como causa e efeito deste. Ela estaria relacionada ao desenvolvimento de 

maneira essencial, e não meramente acidental. Assim, não obstante normalmente se 

constate que a expansão das liberdades contribui de maneira positiva para o progresso 

econômico, trata-se de um efeito colateral ou vantagem adicional desse processo, que é 

em si mesmo valioso.463 

 
5.3.1.3 Distribuição de bens primários e desenvolvimento humano 

 

No presente tópico, tentar-se-á ponderar as principais peculiaridades e 

diferenciações entre as concepções de justiça social e desenvolvimento de John Rawls, 

centrada na distribuição de bens primários entre os indivíduos, e Amartya Sen, cujo 

foco é direcionado para as escolhas de vida que os indivíduos podem fazer a partir das 

oportunidades de que dispõem. 

A teoria da justiça de Rawls, já analisada no segundo capítulo do presente 

trabalho, resgata a tradicional figura do contrato social, que recorre a um estado 

hipotético de igualdade originária entre os homens, ambiente no qual teriam sido 

pactuados os princípios que iriam reger a vida em sociedade. O contrato social 

rawlsiano se caracterizava pelo caráter abstrato e utópico (no sentido literal da palavra, 

de “não lugar”) no qual os indivíduos estariam completamente envolvidos por um “véu 

da ignorância”. Nesse cenário, os indivíduos desconheceriam por completo as 

circunstâncias concretas em que seriam inseridos, inclusive as próprias condições 

pessoais, de maneira que tais indivíduos somente poderiam discorrer sobre os princípios 

gerais da organização social, que seriam basicamente dois: a) o princípio da igualdade, 

que se refere à repartição dos bens primários; b) o princípio da diferença, segundo o 

qual as diferenciações somente seriam legítimas na medida em que fossem benéficas 

para todos, principalmente para os menos favorecidos. Tais mandamentos representam 

princípios da escolha racional, que não indicariam qual seria a fórmula específica  

                                                 
463 “Pela mesma razão, o crescimento econômico não pode sensatamente ser considerado um fim em si 
mesmo. O desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora da qualidade de vida que 
levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só 
torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais 
completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando 
esse mundo.” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010, p. 29). 
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segundo a qual os bens primários deveriam ser repartidos, mas apenas estabelecem as 

diretrizes do modo de repartição.464 

Diversamente da proposta de John Rawls, o modelo elaborado por Amartya 

Sen não está baseado apenas em consideração sobre a repartição de renda e bens entre 

os indivíduos, mas na ampliação das capacidades de escolha reais destes, daí levar em 

consideração as condições pessoais dos indivíduos.  

Dessa forma, Amartya Sen direciona uma série de críticas especificas ao 

modelo de John Rawls, que estabeleceria uma precedência ou prioridade absoluta  aos 

denominados direitos e garantias formais, em especial os direitos políticos e civis 

elementares, em detrimento da promoção dos objetivos sociais.465  

As discordâncias de Amartya Sen não se referem propriamente às 

conclusões de John Rawls sobre a primazia dos direitos sobre as condições concretas, 

como o nível de renda, por exemplo, mas à ausência de fundamentação de tal fato, 

combinada à sua enunciação apriorística e categórica.  

Para Amartya Sen, a importância dos direitos está diretamente relacionada à 

aceitabilidade geral (consenso) acerca da sua importância, bem como ao acréscimo de 

vantagem pessoal decorrente da fruição deste direito, seja de maneira isolada, seja 

devido à maximização de outros direitos.466 Envolve, portanto, considerações 

                                                 
464 “(...) a idéia norteadora é que os princípios de justiça para a estrutura básica da sociedade constituem o 
objeto do acordo original. São eles os princípios que pessoas livres e racionais, interessadas em promover 
seus próprios interesses, aceitariam em uma situação inicial de igualdade como definidores das condições 
fundamentais de sua associação (...) A justiça como equidade começa, como já disse, com uma das 
escolhas mais gerais dentre todas as que pessoas podem fazer em conjunto, ou seja, a escolha dos 
princípios primeiros de uma concepção de justiça que objetiva regular todas as subsequentes críticas e 
reformas das instituições.” (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008, p. 14). 
465 “Tratarei agora da mais influente (...) das teorias contemporâneas de justiça, a de John Rawls. Sua 
teoria possui muitos componentes, e começarei com um requisito específico que John Rawls denominou 
‘a prioridade da liberdade formal.’ A formulação dessa prioridade pelo prioridade pelo próprios Rawls é 
comparativamente moderada, mas essa prioridade assume uma forma particularmente importante na 
teoria liberalista moderna que (...) considera que amplas classes de direitos – variando de liberdades 
formais a direitos de propriedade – têm precedência política quase total sobre a promoção de objetivos 
sociais (incluindo a eliminação da privação e da miséria) (...) Os procedimentos que são arquitetados para 
garantir os direitos, que têm de ser aceitos independentemente das consequências que deles possam advir, 
não estão no mesmo plano (reza o argumento) que as coisas que podemos julgar desejáveis (utilidades, 
bem-estar, igualdade de resultados ou oportunidades etc.). Portanto, nessa formulação, a questão não é a 
importância comparativa  dos direitos, mas sua prioridade absoluta .” (SEN, Amartya. Desenvolvimento 
como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 91). 
466 “A salvaguarda da liberdade formal tem de ser essencialmente relacionada à aceitabilidade política 
geral de sua importância. O contraste ocorre, antes, com o grau no qual ter mais liberdade formal ou 
direitos aumenta a vantagem pessoal do indivíduo, vantagem que é apenas uma parte do que está 
envolvido.” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010, p. 92). 
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relacionadas às consequências ou resultados positivos usufruídos pelos detentores dos 

direitos, ao invés da mera exaltação dos mesmos. 

Outra crítica de Amartya Sen ao paradigma de Rawls seria o fato de que 

este preceitua uma repartição igualitária dos bens primários sem levar em consideração 

as características particulares dos indivíduos que afetam diretamente a fruição destes 

bens primários, ou, em outras palavras, a capacidade de conversão de bens primários em 

vantagens pessoais.467 Mesmo indivíduos que possuem um nível de renda bastante 

semelhante não são capazes de extrair as mesmas vantagens desta circunstância comum, 

tendo em vista que condições pessoais, tais como a idade avançada, uma enfermidade 

severa, o grau de instrução, dentre outras, afetam diretamente a capacidade de fruição 

destes bens. Em outras palavras: indivíduos diferentes portadores de rendas semelhantes 

irão delas extrair utilidades diferentes. Mesmo que os indivíduos procedam às mesmas 

escolhas, elas irão repercutir de maneira diferenciada para cada um.468 

Segundo Amartya Sen, a abordagem de Rawls teve a vantagem de ampliar a 

base informacional do conceito restrito de renda para o de bens primários, que 

abrangeria tudo aquilo que o indivíduo necessita para realizar sua própria concepção de 

bens, como direitos, liberdades e oportunidades. Contudo, Rawls presumiria  que todos 

os indivíduos possuiriam a mesma função de utilidade, ou seja, idêntica capacidade de 

extrair utilidades dos “funcionamentos” que lhes fossem acessíveis, de maneira que a 

única incumbência da justiça social seria repartir os bens entre os indivíduos, sem 

considerar as utilidades particulares que cada um deles seria capaz de extrair. 

É fato que Rawls não abordou a questão nos termos propostos por Amartya 

Sen, que, nesse ponto, se mostra uma teoria mais condizente com a realidade. Contudo, 

                                                 
467 “Venho procurando demonstrar já há algum tempo que, para muitas finalidades avaliatórias, o ‘espaço’ 
apropriado não é o das utilidades (como querem os ‘welfaristas’) nem o dos bens primários (como 
exigido por Rawls), mas o das liberdades substantivas – as capacidades – de escolher uma vida que se tem 
razão para valorizar. Se o objetivo é concentrar-se na oportunidade real de o indivíduo promover seus 
objetivos (como Rawls recomenda explicitamente), então será preciso levar em conta não apenas os bens 
primários que as pessoas possuem, mas também as características pessoais relevantes que governam a 
conversão de bens primários na capacidade de a pessoa promover seus objetivos.” (SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 104). 
468 “Por exemplo, mesmo se uma pessoa que está deprimida, incapacitada ou doente por acaso tiver uma 
função de demanda para pacotes de mercadorias igual à de outra pessoa não portadora dessas 
desvantagens, seria um grande absurdo a mesma utilidade (ou bem-estar ou qualidade de vida) de um 
dado paco de mercadorias que a outra pessoa poderia obter dele. Por exemplo, um indivíduo pobre com 
uma doença parasitária no estômago pode preferir dois quilos de arroz a um quilo, exatamente como outro 
indivíduo – igualmente pobre, mas doente – poderia preferir, mas seria difícil demonstrar que ambos 
obteriam o mesmo benefício de, digamos, um quilo de arroz. Portanto, a suposição do mesmo 
comportamento de escolha e da mesma função de demanda (que de qualquer modo não é uma suposição 
particularmente realista) não daria razão para esperarmos a mesma função de utilidade.” (SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 97). 
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isto não significa que Rawls desprezasse a existência de diferenças entre os indivíduos 

que levassem a uma diferente fruição dos bens primários, ou afirmasse que estas não 

deveriam ser levadas em consideração. Pelo contrário, o autor expressamente reconhece 

que a realização do plano de vida concebido pelo particular não depende 

exclusivamente da disponibilidade de bens primários, mas das expectativas de 

satisfação decorrente de sua utilização efetiva.469 

Portanto, esta crítica aos postulados de Rawls não se referem a algo que o 

autor afirmou categoricamente, mas antes, algo que optou por não incluir dentre os 

propósitos de sua pesquisa. Em nenhum momento Rawls aduziu que as características 

pessoais dos cidadãos deveriam ser sumariamente desconsideradas no processo de 

repartição dos bens primários, mas, simplesmente, não dedicou especial atenção à 

interferência de tais características sobre a expectativa de fruição dos bens primários. 

Tal postura se justifica pelo corte epistemológico adotado por Rawls, que 

pretendeu analisar quais os princípios de justiça em torno dos quais seria possível obter 

o consenso político, e não a aplicação destes princípios de justiça a uma situação 

específica e a indivíduos concretamente considerados. Sob este aspecto, as 

contribuições de Amartya Sen complementaram e aperfeiçoaram a perspectiva de 

Rawls, embora não se possa dizer que a tenham refutado. 

A perspectiva de desenvolvimento de Amartya Sen, em contraposição às 

demais posturas abordadas, tem a vantagem de estar centrada no indivíduo e suas 

potencialidades reais de alcançar o que deseja, daí o seu aspecto nitidamente humanista. 

Afinal, se o ser humano é o fim último de todas as ações políticas, deve, também, ser a 

própria medida de avaliação do grau de eficácia das mesmas, conforme já afirmara o 

filósofo grego Protágoras, há milênios atrás.470    

 

                                                 
469“ Outra dificuldade é a seguinte: pode-se objetar que não se devem definir as expectativas como um 
índice de bens primários, e sim como as satisfações a esperar quando os planos são executados usando-se 
esses bens. Afinal, é na realização desses planos que se conquista a felicidade e, portanto, as estimativas 
das expectativas não devem fundar-se nos meios disponíveis. A justiça como equidade, contudo, assume 
outro ponto de vista, pois não investiga o uso que as pessoas fazem dos direitos e das oportunidades 
disponíveis com o propósito de aferir, e muito menos de maximizar, as satisfações que alcançam.” 
(RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 112). 
470 Alusão à célebre expressão “o homem é a medida de todas as coisas”, atribuída a Protágoras, pensador 
grego contemporâneo de Sócrates. Este era ferrenho opositor das ideias de Protágoras, que apregoavam 
uma espécie de relativismo moral, ao aduzir que a noção de verdade nada mais seria que um consenso 
relativamente estável, porque partilhado pela maioria dos indivíduos. Portanto, sendo o homem a 
verdadeira medida de todas as coisas, todas as crenças socialmente compartilhadas seriam alçadas à 
condição de verdade, que não seria dotada de autonomia em relação às crenças.  
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5.3.1.4 Incentivos fiscais destinados à promoção do desenvolvimento humano 

 

Feitas as considerações sobre as diversas concepções de desenvolvimento, 

dentre as quais se destacou a noção de desenvolvimento humano, se passará a analisar 

de que maneira os incentivos fiscais poderiam ser orientados à implementação de tal 

finalidade. 

Alguns exemplos práticos são as diversas hipóteses de reduções do Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) para as empresas, como é o caso daquelas que optem 

por manter serviço próprio de refeições e prestar alimentos aos seus trabalhadores, ou 

contratar empresas que forneçam alimentação coletiva, vinculadas ao Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT), previsto na Lei nº 6.321/1976. Conforme o 

disposto no artigo 581 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000/1999), 

“a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto devido, valor equivalente à aplicação da 

alíquota do imposto sobre a soma das despesas de custeio realizadas, no período de 

apuração, em programas de alimentação do trabalhador.” Tal dedução fica limitada a 

4% (quatro por cento) do imposto devido em cada período, mas o valor excedente pode 

ser aproveitado nos dois exercícios subsequentes, nos termos do artigo 582.471 Tal 

benefício tem como foco proporcionar uma nutrição adequada aos trabalhadores, 

principalmente os de baixa renda, conforme preceitua o artigo 2º da Lei nº 

6.321/1976.472  

Outro exemplo de incentivo fiscal sob a forma de redução do imposto de 

renda é o que beneficia as doações feitas a projetos sociais voltados para crianças e 

adolescentes. A Lei nº 8.069/1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

previu, em seu artigo 260, a possibilidade de que as doações feitas aos Fundos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente fossem integralmente deduzidas do imposto de 

renda. Para as pessoas jurídicas, o limite da dedução é no valor de 1% (um por cento) do 

                                                 
471 Art. 582.  A dedução está limitada a quatro por cento do imposto devido em cada período de apuração, 
podendo o eventual excesso ser transferido para dedução nos dois anos-calendário subseqüentes (Lei 
n º 6.321, de 1976, art. 1 º , §§ 1 º e 2 º , e Lei n º 9.532, de 1997, art. 5 º ). Cf. BRASIL. Decreto nº 3.000, 
de 26 de março de 1999. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto 
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm>, acesso em 18 mai. 2013. 
472Art 2º Os programas de alimentação a que se refere o artigo anterior deverão conferir prioridade ao 
atendimento dos trabalhadores de baixa renda e limitar-se-ão aos contratos pela pessoa jurídica 
beneficiária. Cf. BRASIL. Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. Dispõe sobre a dedução, 
do lucro tributável para fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas 
realizadas em programas de alimentação do trabalhador. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6321.htm>, acesso em 18 mai. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6321.htm
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imposto de renda, somente para aquelas que adotarem a sistemática do lucro real, uma 

vez que não se permite qualquer dedução a título de incentivos fiscais para as empresas 

que optam pela sistemática do lucro presumido.473 Para as pessoas físicas, o limite da 

dedução é de até 6% (seis por cento) do imposto apurado na Declaração de Ajuste 

Anual.474 

Benefício semelhante ao supramencionado é o destinado ao Fundo Nacional 

do Idoso, instituído recentemente pela Lei nº 12.213/2010, que tem por objetivo 

financiar programas e ações destinados aos cidadãos com mais de 60 anos de idade, de 

maneira a incentivar sua integração e participação na sociedade. O Fundo do Idoso já 

fora previsto no artigo 115 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), e os recursos 

relacionados aos idosos eram anteriormente destinados ao Fundo Nacional de 

Assistência Social. De maneira similar às doações aos Fundos dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, as doações ao Fundo do Idoso podem ser integralmente deduzidas do 

imposto de renda devido pela pessoa jurídica sujeita à sistemática do lucro real, até o 

limite de 1% (um por cento) sobre o valor do imposto devido.475 

                                                 
473 SUBTÍTULO IV - LUCRO PRESUMIDO. CAPÍTULO I - PESSOAS JURÍDICAS AUTORIZADAS 
A OPTAR. 
Art. 516.  A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou 
inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais multiplicado pelo número de meses 
de atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido (Lei nº 9.718, de 1998, art. 13). 
Art. 526.  Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no período de 
apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo, vedada 
qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei nº 8.981, de 1995, art. 34, Lei nº 9.065, de 1995, art. 1º, 
Lei nº 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 10). 
(BRASIL. Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação 
e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Legislação Federal do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm>, acesso em 17 jul. 
2013). 
474 Art. 260.  Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas 
integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites:          
I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real; e 
II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste 
Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.  
(BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm>, acesso em 18 mai. 2013). 
475 Art. 3º  A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de renda devido, em cada período de apuração, o 
total das doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso devidamente 
comprovadas, vedada a dedução como despesa operacional. 
Parágrafo único.  A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá ultrapassar 1% (um por 
cento) do imposto devido. (BRASIL. Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010. Institui o Fundo Nacional 
do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações 
efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e altera a Lei no 9.250, de 26 de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9532.htm#art22
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Por fim, pode-se citar o incentivo fiscal previsto na Lei 11.770/2008, que 

permite à empresa aderir ao Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por mais 

60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade, cujo período normal é de 120 

(cento e vinte) dias, conforme o disposto no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição 

Federal.476 As empresas que concederem tal prorrogação obtêm o direito de deduzir do 

imposto devido o valor total da remuneração paga à empregada no período dos 60 

(sessenta) dias adicionais de licença-maternidade, nos termos do artigo 5º da referida 

lei.477 Tal benefício pretende garantir um maior tempo de convívio entre a mãe e o filho 

durante os primeiros meses de vida deste, permitindo que seja mais bem nutrido e 

assistido durante este período crucial de seu desenvolvimento. 

 

5.3.2 Incentivos fiscais e tutela do meio ambiente  

 

É inegável que as questões ambientais passaram a experimentar um intenso 

reconhecimento acerca de sua importância nos últimos tempos, o que se observa tanto 

no plano internacional como no plano interno. 

No plano internacional, tal fato pode ser observado nas diversas convenções 

de grande repercussão que trataram especificamente desta temática, desde a Conferência 

de Estocolmo de 1972, passando pela ECO-92, com a criação da Agenda 21, a 

assinatura do Protocolo de Quioto em 1997, até a recente realização da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), mais conhecida como 

Rio+20, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 de junho de 

2012.  

Em nível nacional, pode-se destacar uma participação mais ativa dos 

tribunais em favor da defesa do meio ambiente e a consolidação de uma jurisprudência 

mais favorável à sua proteção, bem como o avanço da legislação em matéria ambiental, 

                                                                                                                                               
dezembro de 1995. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12213.htm>, acesso em 18 mai. 2013). 
476 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
(...) 
 XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 
477 Art. 5º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada 
período de apuração, o total da remuneração integral da empregada pago nos 60 (sessenta) dias de 
prorrogação de sua licença-maternidade, vedada a dedução como despesa operacional. Cf. BRASIL. Lei 
nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da 
licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212,de 24 de julho de 
1991. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11770.htm>, acesso em 18 mai. 2013. 
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como é o caso da possibilidade de responsabilização penal das pessoas jurídicas por 

crime ambientais, conforme já prescrevia o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal,478 

o que foi posteriormente regulamentado pelo artigo 3º da Lei 9.605/1998,479 e a edição 

de leis como a da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006), a da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima – PNMC (Lei nº 12.187/2009), e a da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei nº 12.305/2010).480 

No que tange à repartição de competência para o exercício das atividades de 

proteção ambiental, a Constituição Federal dispôs se tratar de competência comum dos 

entes federativos, conforme o disposto em seu artigo 23, incisos VI e VII.481  

Vale mencionar ainda que o artigo 225 da Constituição Federal, em seu 

caput, atribui o dever de tutela ambiental não apenas ao Poder Público, mas a toda a 

coletividade, na proteção dos interesses das presentes e futuras gerações, tendo em vista 

a titularidade difusa do bem ambiental. Daí a necessidade de criação de instrumentos de 

                                                 
478 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de  uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 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. 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 17 jul. 2013). 
479 Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o 
disposto nesta  Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não excluia das pessoas físicas, autoras, co-
autoras ou partícipes do mesmo fato. 
(BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>, acesso em 17 
jul. 2013).  
480 Quanto ao Novo Código Florestal, que deu origem à Lei 12.651, promulgada em 25 de maio de 2013, 
sua aprovação se deu em um contexto de diversas polêmicas envolvendo ambientalistas e produtores 
rurais, em especial tendo em vista a modificação nos critérios para o cálculo do tamanho das APP´s 
(Áreas de Preservação Permanente), que passou a variar de acordo com a largura dos rios e lagos, o que 
levou a uma diminuição das áreas protegidas quando comparada com a legislação anterior (Lei 4.771, de 
15 de setembro de 1965), bem como o abrandamento das exigências de recomposição das APP´s e das 
áreas de reservas legais, principalmente para os pequenos produtores, quanto aos desmatamentos 
praticados até julho de 2008.  
(BRASIL. Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis 
nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 
2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm>, acesso 
em 17 jul. 2013). 
481 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 
3 ago. 2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
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cooperação entre o Poder Público e os particulares, permitindo uma atuação conjunta 

em defesa do meio ambiente, como é o caso dos incentivos fiscais. 

No mesmo sentido é o teor do já analisado artigo 5º, inciso LXXIII, que 

permite a qualquer cidadão a interposição de ação popular para a anulação de ato lesivo 

ao meio ambiente. Por fim, o também já mencionado artigo 129, inciso III, elenca a 

proteção ambiental como um dos motivos autorizadores da propositura de ação civil 

pública.    

Para contextualizar devidamente a questão ambiental e, principalmente, 

compreender as interferências das ações humanas sobre os desarranjos climáticos, a 

modificação dos ecossistemas e a potencialização dos desastres naturais, tal temática 

deve ser analisada sob a perspectiva da sociedade de risco, paradigma desenvolvido 

pelo sociólogo alemão Ulrich Beck.482  

Segundo tal concepção, a sociedade moderna produz uma série de riscos 

que, em grande medida, escapam à possibilidade de previsão e contenção de seus 

efeitos, colocando o ser humano em uma posição de vulnerabilidade e incerteza nunca 

antes observadas. Tal realidade torna-se principalmente alarmante no que se refere aos 

perigos da utilização da tecnologia nuclear, conforme comprovam os incidentes de 

Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e o recente acidente na usina de Fukushima, no Japão, 

em 2011. 

Nesse contexto de valorização do meio ambiente, a temática do 

desenvolvimento sustentável, além de recorrente, é uma poderosa ferramenta de 

propaganda de produtos e empreendimento ditos ecológicos ou “verdes.” Contudo, para 

que tais estratégias não fiquem restritas a determinados grupos empresariais, em 

especial aqueles detentores de maior aporte de capitais, é imprescindível a participação 

do Poder Público enquanto responsável pelo planejamento, incentivo e orientação da 

política econômica nacional, em especial por meio de atos de cooperação entre este e o 

setor privado, justamente onde se insere o instituto dos incentivos fiscais ecológicos. 

Tais incentivos, desde que formulados com amparo em estudos consistentes, seriam 

capazes de permitir a compatibilização entre desenvolvimento econômico e avanço 

tecnológico com a proteção do meio ambiente.  

Quanto aos dispositivos constitucionais que autorizam a concessão de 

incentivos fiscais ecológicos, pode-se destacar o artigo 170, inciso VI, da Constituição 

                                                 
482 Cf. BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma nova modernidade. São Paulo: Ed. 34, 2010. 
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Federal, em especial com a redação conferida pela Emenda Constitucional 42/2003;483 o 

artigo 9º, inciso V, da Lei 6.938/1981, que elenca dentre os instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente "os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a 

criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental".484 

 
5.3.2.1 Potencialidades ambientais dos instrumentos econômico-fiscais  

 

No que se refere ao manejo de instrumentos econômico-tributários na 

implementação da política ambiental, Seroa da Motta ressalta que os principais 

problemas a serem corrigidos são basicamente dois:  

1) a correta definição dos direitos de propriedade em relação aos bens 

ambientais, levando em conta a sua titularidade coletiva e, 

principalmente, o dever de protegê-los para o usufruto das gerações 

futuras; 

2)  a adequada fixação de seu preço, tendo em vista que este leva em conta 

apenas o seu valor econômico enquanto bem produtivo, aferido de modo 

individualizado, e não o seu valor social.485 

Dessa forma, os instrumentos econômicos teriam por escopo influir no 

preço, ou custo, relacionado à utilização dos bens ambientais, de maneira a internalizar 

o seu valor social, e, consequentemente, ajustar o seu nível de utilização.486 

Outra possibilidade destacada pelo autor seria a estruturação de mercados de 

direitos de uso de bem ambiental, estratégia inclusive adotada na criação de um 

mercado de emissões de carbono quando da assinatura e do Protocolo de Quioto, que 

                                                 
483 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;  (BRASIL. Constituição (1988). 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 17 jul. 2013). 
484  Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados 
para a melhoria da qualidade ambiental; 
(BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Legislação Federal do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>, acesso em 17 jul. 2013). 
485 “O uso dos recursos ambientais gera custos externos negativos intra e intertemporais. Dadas as 
dificuldades técnica e institucional de definir critérios de propriedade entre contemporâneos e gerações 
presentes e passadas, o uso desses recursos não considera essas externalidades. Dessa forma, os preços de 
mercado ou os custos de uso desses recursos ambientais não refletem seu valor econômico (ou social).” 
(DA MOTTA, Ronaldo Seroa. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: FGV, 2006, pp. 75-76). 
486 Cf. DA MOTTA, Ronaldo Seroa. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 76. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm


 268 
 

entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, após sua ratificação pela Rússia. Contudo, 

concluído o primeiro período de compromisso, entre 2008 e 2012, a referida estratégia 

não chegou a alcançar resultados satisfatórios.487   

Ambas as propostas formuladas por Seroa da Motta estão voltadas 

basicamente para a correção dos preços dos recursos ambientais através do acréscimo de 

um sobrepreço relacionado ao direito de uso dos mesmos, o qual se destina a promover 

uma utilização mais eficiente destes do ponto de vista da coletividade, de maneira a 

igualar o benefício marginal privado ao custo marginal social.488  

Tal técnica, que encontra fundamento no princípio do poluidor-pagador e 

guarda relação direta com os denominados “impostos pigouvianos”,489 necessariamente 

resulta no aumento do preço do bem  ambiental e, consequentemente, na redução de seu 

uso para um novo patamar de equilíbrio. Em outras palavras, ao tornar o bem ambiental 

mais caro, o particular automaticamente passaria a utilizá-lo de maneira mais 

racional.490 

Não obstante a consistência de sua proposta, o presente trabalho adota uma 

abordagem diferente, cujo foco não está intrinsecamente voltado para a fixação do preço 

do bem ambiental, mas para o estímulo à adoção de uma conduta ecologicamente 

adequada por meio da concessão de um benefício ao destinatário que opte por fazê-lo. 

Dessa forma, podem-se perceber duas diferenças entre a proposta de Seroa da Motta e a 

propostas deste trabalho:  

1) enquanto a proposta de Seroa da Motta está voltada para a fixação de um 

preço adequado para racionalizar a utilização do bem ambiental, a 

presente proposta se propõe a incentivar uma conduta adequada do ponto 

de vista ambiental. Embora a adoção de tal conduta pelo particular 

                                                 
487 Para maiores informações sobre a variação do nível de emissão de poluentes e do aquecimento global, 
cf. IPCC. Climate Change 2007:The Physical Science Basis – Summary for Policy Makers. Disponível 
em http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf. Acesso em 3 ago. 2013.    
488 Cf. DA MOTTA, Ronaldo Seroa. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 81. 
489 Para maiores informações sobre os impostos pigouvianos como um instrumento para a internalização 
dos custos marginais sociais no preço do produto, cf. PIGOU, Arthur Cecil. The Economics of Welfare. 
4th Edition. London: Macmillan & Co, 1932. Disponível em 
www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html. Acesso em 3 ago. 2013. 
490 “O princípio de tributação ambiental adotado seria, assim, o do critério de custo-efetividade no qual 
um sobrepeso incide sobre um recurso de modo que os indivíduos tomam suas decisões de tal forma que 
o uso agregado não ultrapasse o nível desejado e, consequentemente, do dano ambiental associado. Ou 
seja, o tributo cria um incentivo de preço do qual o somatório das alterações individuais resulta no nível 
de uso agregado desejado.” (DA MOTTA, Ronaldo Seroa. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: FGV, 
2006, p. 82). 

http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html
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inevitavelmente passe pela sistemática do preço, é a conduta em si que se 

torna economicamente vantajosa, e não o bem ambiental respectivo; 

2) enquanto Seroa da Motta defende o acréscimo de um sobrepreço ao bem 

ambiental, o que levaria a um aumento da carga tributária, o presente 

trabalho propõe a adoção de incentivos fiscais, que conduz a uma 

diminuição da arrecadação. 

Corroborando com a proposta do presente trabalho, Schoueri ressalta que a 

sistemática de internalização dos custos ambientais produziria efeitos limitados, uma 

vez que não estimularia o particular a buscar progressivas reduções nos níveis de 

poluição e degradação ambiental, mas tão somente o faria arcar com os custos 

ambientais decorrentes de sua atividade.491  

Tendo em vista o intuito do presente trabalho de formular mecanismos para 

estimular condutas ecologicamente orientadas, passaremos a propor alguns mecanismos 

que poderiam ser implementados nos tributos já existentes de maneira a adequá-los às 

condicionantes ambientais  

 

5.3.2.2 Análise dos tributos ambientais e proposta de incentivos fiscais ecológicos 

 

Conforme entendimento assente na doutrina e jurisprudência, o sistema 

tributário brasileiro é composto por impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Dentre estes, dedicaremos atenção 

mais detalhada à figura das taxas e dos impostos, por serem de utilização mais corrente. 

No que tange às taxas, sua hipótese de incidência está relacionada ao 

exercício regular do poder de polícia ou à utilização de serviço público específico e 

divisível, conforme o disposto no artigo 77 do Código Tributário Nacional.492 Uma vez 

que é ínsita às taxas a noção de contraprestatividade, estas sempre se destinam a 

                                                 
491 “Efetivamente, como lembra Cansier, adotado o regime de ordens ou proibições, o emitente não teria 
incentivo a buscar novas reduções de poluição, uma vez atingido o nível previsto pela norma dirigente; 
com o instrumento tributário, é possível maior escalonamento, bastando que a redução do tributo se faça 
proporcionalmente à redução do nível de emissões.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias 
Indutoras em Matéria Ambiental. In TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito Tributário Ambiental. 
São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 238-239).  
492 Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou 
a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 
posto à sua disposição. Cf. BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>, 
acesso em 3 ago. 2013. 
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remunerar uma determinada ação estatal, seja por meio da fiscalização e autorização de 

determinada atividades a serem desenvolvidas pelo particular, ou pela prestação de 

serviços públicos a um destinatário específico.  

Em matéria ambiental, as taxas podem ser utilizadas de maneira preventiva, 

como ocorre com a atividade de licenciamento ambiental, que será exercida pelo órgão 

ambiental do respectivo ente competente, estabelecido de acordo com a extensão do 

impacto ambiental da atividade que se pretende desenvolver, nos termos da Resolução 

nº 237/1997 do CONAMA.  

No caso de atividade a ser desenvolvida no Ceará, em se tratando de 

competência federal, o licenciamento será concedido pelo IBAMA; em se tratando de 

competência estadual, o licenciamento será concedido pela SEMACE; em se tratando de 

competência municipal, o licenciamento será concedido pela SEMAM.493 

Além da taxa de licenciamento, podem ser instituídas taxas ambientais 

relativas ao custeio de serviços públicos relacionados à reparação dos danos ao meio 

ambiente degradado pelas atividades dos particulares, como é o caso dos serviços de 

limpeza, reflorestamento e recuperação ambiental. 

                                                 
493 Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de 
âmbito nacional ou regional, a saber: 
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na 
plataforma continental; na  zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de 
conservação do domínio da União. 
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais 
Estados; 
IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material 
radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 
mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica. 
Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos 
empreendimentos e atividades: 
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação de domínio 
estadual ou do Distrito Federal; 
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação 
permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim 
forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; 
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios; 
IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio. 
Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e 
do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de 
impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou 
convênio. Cf. BRASIL. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>, acesso em 3 ago. 2013. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html
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A título de exemplo de taxas ambientais, pode-se citar a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental (TCFA), instituída pela Lei Federal nº 10.165/2000, cujo fato 

gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao IBAMA para controlar e 

fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.494  

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da referida 

taxa no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 416.601/DF.495 Ainda tramitam 

perante o Supremo Tribunal Federal duas ADI´s contra a referida taxa, sob os números 

2.422 e 2.423, respectivamente, muito embora a Corte tenha negado provimento aos 

agravos regimentais em 10 de maio de 2012.496 

Também digna de nota é a Taxa de Preservação Ambiental (TPA), instituída 

pelo Estado de Pernambuco para proteger o ecossistema do arquipélago de Fernando de 

Noronha, por meio da Lei nº 10.430/1989, posteriormente alterada pela Lei nº 

11.305/1995. 

Por fim, vale mencionar a denominadas taxa do lixo, cobrada por alguns 

municípios pela prestação de serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos, que foi 

julgada legítima pelo STJ497 e constitucional pelo STF, que inclusive editou a Súmula 

Vinculante nº 19 para sedimentar o assunto.498 

                                                 
494 Cf. BRASIL. Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000. Altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10165.htm>, acesso em 3 ago. 2013.  
495 CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IBAMA: TAXA DE FISCALIZAÇÃO. Lei 6.938/81, com a 
redação da Lei 10.165/2000, artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-G. C.F., art. 145, II. I. - Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental - TCFA - do IBAMA: Lei 6.938, com a redação da Lei 10.165/2000: 
constitucionalidade. II. - R.E. conhecido, em parte, e não provido. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 416.601/DF, Relator Ministro Carlos Velloso, julgado em 
10.08.2005, publicado no DJ de 30.09.2005. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+4
16601%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+416601%2EACMS%2E%29&base=b
aseAcordaos&url=http://tinyurl.com/aafpffh. Acesso em 14 mai. 2013). 
496 O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento aos agravos 
regimentais. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Ausentes, justificadamente, a Senhora Ministra 
Cármen Lúcia e, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.422, Relator 
Ministro Celso de Mello, julgado em 10.05.2012, publicado no DJE de 25.05.2012. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=ADI&numero=2422&origem=A
P. Acesso em 14 mai. 2013). 
497 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Recurso Especial nº 137.013/RS, Relator 
Ministro Demócrito Reinaldo, julgado em 25.5.1999, publicado no DJ de 2.8.1999. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=137013&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=4. 
Acesso em 20 mai. 2013. 
498 A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou 
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição 
Federal. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Súmula Vinculante nº 19, julgada em 
29.10.2009, DJE de 10.11.2009. Disponível em: 



 272 
 

Em matéria de impostos ambientais, a utilização dos incentivos fiscais 

encontra um amplo leque de possibilidades, ainda parcamente aproveitado. 

Dentre os impostos federais, o imposto de renda (IR) comporta a concessão 

de incentivos fiscais através da autorização de deduções legais quanto aos valores 

destinados aos investimentos feitos em projetos e iniciativas ambientais, ou mesmo por 

meio da instituição de isenções em relação aos rendimentos auferidos a partir de tais 

atividades.499 Atualmente, o imposto de renda não comporta nenhuma dedução ou 

incentivo voltado especificamente para a tutela do meio ambiente.500 

Vale ressaltar também o potencial ambiental do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), que possui nítido caráter extrafiscal, uma vez que interfere 

diretamente na oferta de produtos industrializados no mercado interno. Além disso, 

conforme já ressaltado, o IPI figura dentre os impostos cujas alíquotas podem ser 

alteradas por ato do Poder Executivo, conforme o disposto no artigo 153, § 1º, da 

Constituição Federal.  

Vale ressaltar que a Constituição expressamente dispôs que o IPI será 

seletivo em função da essencialidade do produto, de maneira que as alíquotas devem ser 

graduadas na razão inversa da essencialidade do produto, conforme analisado no tópico 

3.4.5 do presente trabalho.  

Dessa forma, propõe-se que, para além da clássica seletividade em função 

da essencialidade do produto, seria plenamente possível que a alíquota fosse graduada 

também levando em consideração a essencialidade ambiental do produto 

industrializado, de acordo com o potencial de degradação ambiental envolvido na 

fabricação, utilização e descarte do produto.501 

                                                                                                                                               
http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/0019vinculante.htm. Acesso 
em 20 mai. 2013).  
499 Cf. COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a tributação ambiental no Brasil. In TÔRRES, 
Heleno Taveira (Org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 325. 
500 Vale ressaltar que se encontra tramitando desde 2005 o Projeto de Lei do Senado Federal nº 
5.162/2005, o qual estatui que as pessoas físicas e jurídicas poderão deduzir do imposto de renda devido, 
respectivamente, até 80% (oitenta por cento) e até 40% (quarenta por cento) das quantias doadas a 
entidades sem fins lucrativos que apliquem tais recursos em projetos de conservação do meio ambiente e 
promoção do uso sustentável dos recursos naturais. O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela Comissão de Finanças e Tributação e pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, mas ainda se encontra 
pendente de análise perante o Plenário da Câmara. 
501 Sobre o assunto, elaboramos trabalho monográfico defendendo a inclusão de critérios ambientais na 
seletividade do Imposto sobre Produtos Industrializados. Cf.  PINTO, Tibério Carlos Soares Roberto. 
Seletividade Ambiental do IPI: um novo modelo de tributação para um novo modelo de cidadão. 
Monografia (graduação). Universidade Federal do Ceará, 2010. 
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Por fim, também o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 

revela vasto potencial para fins ambientais, inclusive por também se tratar de imposto 

com forte conotação extrafiscal, cujas alíquotas devem ser estabelecidas de maneira a 

promover a função social da propriedade por meio de sua utilização racional e 

adequada, levando em consideração o grau de utilização da terra, a observância dos 

direitos trabalhistas e, inclusive, a preservação ambiental no uso da propriedade.502 

Quanto à fixação da base de cálculo do ITR, esta não se refere ao valor da 

área total da propriedade, mas apenas ao valor da terra nua tributável (VTNT), que 

compreende a área total subtraída da área imprestável e de preservação ambiental.503   

Quanto aos impostos estaduais, pode-se destacar o potencial ambiental 

principalmente do ICMS e do IPVA. 

Quanto ao ICMS, este guarda grande semelhança com o IPI, uma vez que 

ambos incidem nas operações de transferência da propriedade de determinados bens. A 

Constituição também previu a seletividade para o ICMS, de maneira que a proposta da 

"seletividade ambiental" feita para o IPI também é plenamente extensível ao ICMS. 

Por fim, vale analisar o denominado "ICMS ecológico", muito embora não 

seja propriamente um incentivo fiscal, mas uma técnica de repartição das receitas do 

ICMS entre os municípios, a partir do que preceitua o artigo 158, parágrafo único, 

inciso II, da Constituição Federal.504 

                                                 
502 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
503 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de 
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. 
§ 1º Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: 
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:  
d) florestas plantadas; 
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: 
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012;   
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão 
competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior; 
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou 
florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; 
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração. 
(BRASIL. Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural - ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras 
providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9393.htm>, acesso em 3 ago. 2013). 
504 Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.393-1996?OpenDocument
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O ICMS ecológico foi inovação trazida pelo artigo 132 da Constituição 

Estadual do Paraná,505 instituído em 1990, posteriormente regulamentado pela Lei 

Complementar nº 59/1991.506 Através de tal estratégia, 5% do ICMS do Estado do 

Paraná seria repartido, em igual medida, entre os municípios com mananciais de 

abastecimento e os municípios com unidades de conservação ambiental.507 

Posteriormente, outros Estados passaram a adotar o denominado "ICMS 

ecológico", como é o caso do Estado de São Paulo,508 Rio Grande do Sul,509 

Pernambuco,510 Ceará,511 dentre outros, cada qual o adequando às suas particularidades.  

                                                                                                                                               
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão 
creditadas conforme os seguintes critérios: 
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.  
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 3 ago. 2013). 
505 Art. 132. A repartição das receitas tributárias do Estado obedece ao que, a respeito, determina a 
Constituição Federal. 
Parágrafo único. O Estado assegurará, na forma da lei, aos Municípios que tenham parte de seu território 
integrando unidades de conservação ambiental, ou que sejam diretamente influenciados por elas, ou 
àqueles com mananciais de abastecimento público, tratamento especial quanto ao crédito da receita 
referida no art. 158, parágrafo único, II, da Constituição Federal. (BRASIL. Constituição do Estado do 
Paraná. Disponível em 
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=10&retira
Lista=true. Acesso em 3 ago. 2013). 
506 BRASIL. Lei Complementar nº 59/91 do Estado do Paraná. Súmula: Dispõe sobre a repartição de 5% 
do ICMS, a que alude o art.2º da Lei 9.491/90, aos municípios com mananciais de abastecimento e 
unidades de conservação ambiental, assim como adota outras providências. Disponível em 
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/LEIS/LEI_COMPLE
MENTAR_59_1991.pdf. Acesso em 3 ago. 2013. 
507 Art.4º. A repartição de cinco por cento (5%) do ICMS a que alude o artigo 2º da Lei Estadual nº 9491, 
de 21 de dezembro de 1990, será feita da seguinte maneira: 
- cinqüenta por cento (50%) para municípios com mananciais de abastecimento. 
- cinqüenta por cento (50%) para municípios com unidades de conservação ambiental. 
(BRASIL. Lei Complementar nº 59/91 do Estado do Paraná. Súmula: Dispõe sobre a repartição de 5% do 
ICMS, a que alude o art.2º da Lei 9.491/90, aos municípios com mananciais de abastecimento e unidades 
de conservação ambiental, assim como adota outras providências. Disponível em 
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/LEIS/LEI_COMPLE
MENTAR_59_1991.pdf. Acesso em 3 ago. 2013). 
508 ESTADO DE SÃO PAULO. Lei nº 8.510, de 29 de dezembro de 1993, do Estado de São Paulo. Altera 
a Lei nº 3201, de 23 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a parcela, pertencente aos municípios, do 
produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 
Disponível em http://www.icmsecologico.org.br/images/legislacao/leg034.pdf. Acesso em 3 ago. 2013. 
509 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 11.038, de 14 de novembro de 1997. Dispõe sobre a 
parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de  Comunicação (ICMS) 
pertencente aos  municípios. Disponível em 
http://www.icmsecologico.org.br/images/legislacao/leg033.pdf. Acesso em 3 ago. 2013. 
510 ESTADO DO PERNAMBUCO. Lei nº 11.899, de 21 de dezembro de 2000. Redefine os critérios de 
distribuição da parte do ICMS que cabe aos municípios, de que trata o artigo 2º, da Lei nº 10.489, de 02 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=10&retiraLista=true
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=10&retiraLista=true
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/LEIS/LEI_COMPLEMENTAR_59_1991.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/LEIS/LEI_COMPLEMENTAR_59_1991.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/LEIS/LEI_COMPLEMENTAR_59_1991.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/LEIS/LEI_COMPLEMENTAR_59_1991.pdf


 275 
 

No caso de São Paulo, o quesito ambiental corresponde a 1% (um por cento) 

da repartição do ICMS, e os critérios estão relacionados à extensão da área dos 

reservatórios de água destinados à geração de energia e à existência de espaços 

territoriais protegidos existentes em cada município. 

No caso do Estado do Rio Grande do Sul, o critério ambiental de repasse 

leva em consideração a extensão das unidades de conservação existentes no município, 

repartindo a considerável quantia de 7% entre os municípios com base neste critério. 

No caso do Estado do Pernambuco,  o critério ambiental corresponde a 3% 

(três por cento) do repasse do ICMS, sendo 1% (um por cento) em relação às Unidades 

de Conservação existentes no município, e 2% (dois por cento) destinados aos 

municípios que possuam sistemas de tratamento ou de destinação final de Resíduos 

Sólidos, por meio de Unidades de Compostagem e de Aterros Sanitários. 

No caso do Estado do Ceará, o ICMS Socioambiental leva em consideração 

a proteção ao meio ambiente, que leva em conta a existência de um Sistema Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos e responde por 2% (dois por cento) 

do critério do repasse, bem como a atenção dos municípios aos serviços de saúde e 

educação, que respondem por 18% (dezoito por cento) e 5% (cinco por cento) do 

repasse, respectivamente. 

Quanto ao IPVA, que incide sobre a propriedade de veículo automotor, a 

Constituição Federal, em seu artigo 155, § 6º, inciso II, expressamente permitiu a 

adoção de alíquotas diferenciadas em razão do tipo e utilização do veículo. Com base 

em tal permissivo, é plenamente possível a adoção de alíquotas diferenciadas em função 

do tipo de combustível utilizado, o nível de consumo de combustível e o grau de 

poluição causado pelo veículo. 

Vale ressaltar que diversos Estados já estabeleceram reduções de IPVA para 

determinados veículos menos poluentes, em especial aqueles com  potência até 1000 cc, 

como é o caso da Lei 17.445/2011, do Estado de Goiás.512  

                                                                                                                                               
de outubro de 1990, considerando aspectos sócio-ambientais, e dá outras providências. Disponível em 
http://www.icmsecologico.org.br/images/legislacao/leg027.pdf. Acesso em 3 ago. 2013. 
511 ESTADO DO CEARÁ. Lei nº 14.023, de 17 de dezembro de 2007. Modifica dispositivos da Lei n°. 
12.612, de 7 de agosto de 1996, que define critérios para distribuição da parcela de receita do produto e 
arrecadação do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, pertencente aos 
municípios e dá  outras providências. Disponível em 
http://www.icmsecologico.org.br/images/legislacao/leg002.pdf. Acesso em 3 ago. 2013. 
512 ESTADO DO GOIÁS. Lei nº 17.445, de 27 de outubro de 2011. Altera a Lei nº 11.651/91, que institui 
o Código Tributário do Estado de Goiás. Disponível em 
ftp://ftp.sefaz.go.gov.br/sefazgo/legislacao/Leis/L_17445.htm. Acesso em 3 ago. 2013. 

http://www.icmsecologico.org.br/images/legislacao/leg002.pdf
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Vale ressaltar  também as isenções de IPVA para veículos elétricos 

concedidas por diversos Estados, como é o caso do Rio Grande do Sul,513 

Pernambuco514 e Ceará.515 

Quanto aos impostos municipais, cumpre destacar o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Urbana (IPTU), importante instrumento de planejamento 

urbano, que visa à promoção da função social da propriedade urbana. Nesse sentido, 

vale destacar o teor do artigo 182, § 4º, inciso II, da Constituição Federal,516 

regulamentado pelo artigo 7º da Lei 10.257/2001,517 que previu a possibilidade do IPTU 

progressivo no tempo como instrumento para compelir o proprietário do imóvel 

subutilizado a dar um adequado aproveitamento ao mesmo.  

Vale destacar que diversos municípios vêm concedendo incentivos fiscais 

de  IPTU para os proprietários dos imóveis que preservem a vegetação do mesmo, como 

é o caso do município de São Paulo518 e a inovadora legislação do município de 

                                                 
513 ESTADO DO RIO GRANDE DOS SUL. Lei nº 8.115, de 30 de dezembro de 1985. Institui o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Disponível em 
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%C2%BA%208115&idNorma=3&tipo=
pdf. Acesso em 3 ago. 2013. 
514 ESTADO DO PERNAMBUCO. Lei nº 10.849, de 28 de dezembro de 1992. Dispõe sobre o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Disponível em 
http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions994.pdf. Acesso em 3 ago. 2013. 
515 ESTADO DO CEARÁ. Lei nº 12.023, de 20 de novembro de 1992. Dispõe sobre o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores. Disponível em 
http://www.al.ce.gov.br/legislativo/tramitando/lei/12023.htm. Acesso em 3 ago. 2013.  
516  Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, 
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
517 Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 
5o desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município 
procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no 
tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 
§ 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do 
art. 5o desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota 
máxima de quinze por cento. 
§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município 
manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a 
prerrogativa prevista no art. 8o. (BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 
182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>, acesso em 3 ago. 2013). 
518  Art.17 - Os imóveis revestidos de vegetação arbórea, declarada de preservação permanente ou 
perpetuada nos termos do artigo 6º do Código Florestal, terão um desconto de  até 50% (cinqüenta por 
cento) no seu Imposto Territorial, aplicado em consonância com índice  de área protegida, pela utilização 
da seguinte fórmula: Desconto no Imposto Territorial Urbano (%) = área protegida do imóvel/área total 
do imóvel X 50. (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Lei nº 10.365, de 22 de setembro de 1987. Disciplina o 
corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no Município de São Paulo, e dá outras 

http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%C2%BA%208115&idNorma=3&tipo=pdf
http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%C2%BA%208115&idNorma=3&tipo=pdf
http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions994.pdf
http://www.al.ce.gov.br/legislativo/tramitando/lei/12023.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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Guarulhos, que previu descontos de IPTU para diversas condutas ambientalmente 

orientadas..519 

No Município de Fortaleza, os proprietários de imóveis que realizem coleta 

seletiva de resíduos sólidos e a destinem a associações e cooperativas de catadores de 

lixo têm direito à redução de 5% (cinco por cento) do IPTU correspondente.520  

 

5.3.3 Incentivos fiscais e promoção da cultura 

 

A cultura é elemento diretamente ligado à identidade de um povo, e está 

presente em todas as suas manifestações e em suas concepções de mundo. Dadas as 

múltiplas facetas por meio das quais a cultura se expressa, os bens culturais tanto podem 

ter um cunho material, como é o caso da arquitetura, das artes plásticas, das bandeiras, 

símbolos e ícones, ou mesmo imaterial, como é o caso da religião, das tradições e 

costumes. 

Tendo em vista que a formação histórico-cultural do povo brasileiro se deu 

em um ambiente de intensa miscigenação étnica, cabe ao Estado Brasileiro possibilitar 

que os diversos elementos que compõem a cultura brasileira possam ter iguais chances 

                                                                                                                                               
providências. Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/upload/pinheiros/arquivos/LEI_10365.p
df. Acesso em 3 ago. 2013). 
519 Art. 61. Será concedido desconto de até no máximo 20% (vinte por cento) no valor do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU anual devido, pelo período de cinco exercícios 
consecutivos contados a partir do exercício seguinte ao da efetiva implantação ou no caso de imóveis que 
já tenham adotado as medidas ambientais na data da publicação da presente Lei, a partir do exercício 
seguinte ao da comunicação ao órgão fazendário, para os imóveis edificados que adotem duas ou mais 
medidas a seguir enumeradas: 
I - sistema de captação da água da chuva: 3% (três por cento) de desconto; 
II - sistema de reuso de água: 3% (três por cento) de desconto; 
III - sistema de aquecimento hidráulico solar: 3% (três por cento) de desconto; 
IV - sistema de aquecimento elétrico solar: 3% (três por cento) de desconto; 
V - construções com material sustentável: 3% (três por cento) de desconto; 
VI - utilização de energia passiva: 3% (três por cento) de desconto; 
VII - sistema de utilização de energia eólica: 5% (cinco por cento) de desconto; 
VIII - instalação de telhado verde, em todos os telhados disponíveis no imóvel para esse tipo de 
cobertura: 3% (três por cento) de desconto; 
IX - separação de resíduos sólidos, benefício a ser concedido exclusivamente aos condomínios 
horizontais ou verticais, e que, comprovadamente, destinem sua coleta para reciclagem e aproveitamento: 
5% (cinco por cento) de desconto. (MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Lei nº 6.793, de 28 de dezembro de 
2010. Dispõe sobre o lançamento, arrecadação e fiscalização do Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU e dá outras providências. Disponível em 
http://www.fiscosoft.com.br/g/572k/lei-do-municipio-de-guarulhossp-n-6793-de-28122010. Acesso em 3 
ago. 2013). 
520 Cf. Cartilha do IPTU do Município de Fortaleza. Disponível em: 
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/apresentacoes/gerados/Cartilha_IPTU_2010_site.pdf. Acesso em 3 
ago. 2013. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/upload/pinheiros/arquivos/LEI_10365.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/upload/pinheiros/arquivos/LEI_10365.pdf
http://www.fiscosoft.com.br/g/572k/lei-do-municipio-de-guarulhossp-n-6793-de-28122010
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de manifestação e divulgação perante os meios de comunicação em geral, garantindo a 

convivência harmônica das diversas expressões culturais.  

A Constituição Federal, ao tratar da Ordem Social no Título VIII, dedicou a 

Seção II de seu Capítulo III especificamente para tratar da proteção às manifestações 

culturais, em especial da cultura popular e das tradições dos grupos populacionais que 

tiveram uma participação direta na formação da identidade do povo brasileiro, como é o 

caso dos  indígenas e afrodescendentes.521 

Ao versar sobre o dever do Poder Público de colaborar na proteção do 

patrimônio cultural , a Constituição Federal ressaltou tratar-se de competência comum 

dos entes federativos, conforme dispõe o artigo 23, incisos III a V.522 

Quanto às estratégias para o estímulo às manifestações artísticas, a 

Constituição Federal ressaltou a necessidade de cooperação entre o Poder Público e a 

iniciativa privada, tratando especificamente da instituição de incentivos à produção e 

difusão dos bens e valores culturais.523 

Vale ressaltar a recente inclusão da Emenda Constitucional nº 71, de 29 de 

dezembro de 2012, que acrescentou o artigo 216-A à Constituição Federal e instituiu o 

Sistema Nacional de Cultura, em que consta como um de seus objetivos o fomento à 

produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais.524 

                                                 
521 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. (BRASIL. Constituição (1988). Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 3 ago. 2013). 
522 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural;V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; V - 
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; (BRASIL. Constituição (1988). 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 3 ago. 2013). 
523 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem (...) 
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação. 
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 
524 Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 
descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas 
de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por 
objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos 
culturais. 
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Quanto aos instrumentos infraconstitucionais voltados à promoção da 

cultura, pode-se mencionar, em ordem cronológica, a Lei 7.505/1986, que estabeleceu 

as bases da política de promoção à cultura; a Lei Rouanet (Lei 8.313/1991), que trouxe 

uma série de inovações em matéria de incentivos à cultura, prevendo inclusive 

benefícios fiscais referentes à redução do imposto de renda devido por pessoas físicas e 

jurídicas que investissem em projetos culturais; e a Lei do Audiovisual (Lei nº 

8.685/1993), que tratou especificamente do fomento ao cinema. 

A Lei 7.505/1986, criada durante o governo de José Sarney, visou transferir 

à iniciativa privada a maior parcela dos investimentos a serem aplicados nas atividades 

artísticas em geral, através da concessão de incentivos fiscais aos interessados em fazê-

lo. Nesse intuito, estabeleceu que o contribuinte do imposto de renda, pessoa física ou 

jurídica, poderia abater do imposto por ele devido uma parcela dos valores repassados a 

pessoa jurídica cadastrada no Ministério da Cultura a título de doação, patrocínio ou 

investimento, observados os respectivos limites de dedução por ela estabelecidos.525 

A Lei 8.313/1991, mais conhecida como Lei Rouanet, editada na época do 

governo Collor, reformulou e aprimorou as disposições da Lei 7.505/1986, em especial 

no que se refere aos mecanismos de controle dos repasses feitos às entidades 

responsáveis pelos projetos culturais e à imposição de que a produção cultural 

                                                                                                                                               
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes, 
estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios:  
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; (BRASIL. Emenda 
Constitucional nº 71, de 29 de novembro de 2012. Acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal para 
instituir o Sistema Nacional de Cultura. Legislação Federal do Brasil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm. Acesso em 3 ago. 2013). 
 
525Art. 1º. O contribuinte do imposto de renda poderá abater da renda bruta, ou deduzir com despesa 
operacional, o valor das doações, patrocínios e investimentos inclusive despesas e contribuições 
necessárias à sua efetivação, realizada através ou a favor de pessoa jurídica de natureza cultural, com ou 
sem fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Cultura, na forma desta Lei. 
§ 1º Observado o limite máximo de 10% (dez por cento) da renda bruta, a pessoa física poderá abater: 
I - até 100% (cem por cento) do valor da doação; 
II - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio; 
III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento. 
§ 2º O abatimento previsto no § 1º deste artigo não está sujeito ao limite de 50% (cinqüenta por cento) da 
renda bruta previsto na legislação do imposto de renda.  
§ 3º A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido, valor equivalente à aplicação da alíquota 
cabível do imposto de renda, tendo como base de cálculo: 
I - até 100% (cem por cento) do valor das doações; 
II - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio; 
III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento. 
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior observado o limite máximo de 2% (dois por cento) do imposto 
devido, as deduções previstas não estão sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do imposto de 
renda. (BRASIL. Lei nº  7.505, de 2 de julho de 1986. Dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto 
de renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7505.htm. Acesso em 3 ago. 2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm


 280 
 

beneficiada pelos incentivos fosse voltada ao público, sendo vedadas as exibições 

restritas.526 

O intuito da Lei Rouanet foi o de democratizar o acesso aos investimentos 

às diversas formas de expressão cultural, contribuindo para a ampla divulgação dos 

diversos tipos de arte, inclusive aquelas que não possuem forte apelo comercial.  Para 

tanto, a referida lei instituiu três formas de financiamento dos projetos culturais: o 

Fundo Nacional da Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural e Artístico 

(FICART) e os incentivos aos projetos culturais.527 

O Fundo Nacional da Cultura recebe recursos diretamente do Poder Público 

para investimentos em projetos culturais devidamente habilitados. Para que sejam 

concedidos investimentos pelo Fundo Nacional da Cultura, o projeto deverá submeter-

se a uma avaliação do FUNARTE, órgão de análise do Ministério da Cultura, que fará 

uma análise da viabilidade do mesmo, emitindo parecer positivo para que possa ser 

liberado o financiamento. Após a conclusão do projeto, o beneficiário deverá prestar 

contas ao Ministério da Cultura acerca dos resultados da exibição do objeto cultural e 

quanto à correta aplicação dos recursos na respectiva atividade fim. 

Por meio dos incentivos aos projetos culturais, o Governo Federal concede 

incentivos referentes a deduções de imposto de renda aos particulares que pretendem 

financiar os projetos culturais, sob a forma de doações ou patrocínios, semelhantes ao 

moldes estabelecidos pela Lei nº 7.505/1986, ou às contribuições direcionadas ao Fundo 

Nacional da Cultura, conforme o disposto no artigo 18 da Lei 8.313/1991.528  

                                                 
526 Art. 2° O Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos: 
§ 1o  Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos culturais cuja exibição, 
utilização e circulação dos bens culturais deles resultantes sejam abertas, sem distinção, a qualquer 
pessoa, se gratuitas, e a público pagante, se cobrado ingresso. 
 § 2o  É vedada a concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros decorrentes, destinados ou 
circunscritos a coleções particulares ou circuitos privados que estabeleçam limitações de acesso. 
(BRASIL. Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho 
de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências. Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8313cons.htm. Acesso em 3 
ago. 2013). 
527 Art. 2° O Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos: 
I - Fundo Nacional da Cultura (FNC); 
II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart); 
III - Incentivo a projetos culturais. (BRASIL. Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Restabelece 
princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(Pronac) e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8313cons.htm. Acesso em 3 ago. 2013). 
528Art. 18.  Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou 
jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, 
tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de 
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Quanto à Lei 8.685/1993, que tratou especificamente do fomento às artes 

audiovisuais, em especial aos filmes de longa metragem. Conforme o disposto no artigo 

1º da referida lei, as pessoas físicas e jurídicas que realizarem investimentos em obras 

cinematográficas brasileiras de produção independente,  desde que os projetos tenham 

sido aprovados pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE), farão jus à dedução do 

imposto de renda pela exata quantia do investimento realizado. Vale destacar que o 

montante da dedução permitida está limitado a 3% (três por cento) do imposto devido 

pelas pessoas físicas e 1% (um por cento) do imposto devido pelas pessoas jurídicas.529 

Por fim, vale ressaltar a existência de leis de incentivo no âmbito dos 

respectivos Estados, como é o caso da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São 

Paulo (Lei Estadual nº 12.268/06),530 bem como a Lei de Incentivo à Cultura do Estado 

do Ceará (Lei nº 12.464/95). No caso da Lei do Estado do Ceará, esta faculta aos 

contribuintes do ICMS destinar investimentos aos projetos culturais desenvolvidos no 

Estado, sob a forma de doações, patrocínio e investimentos, nos mesmos moldes da Lei 

nº 7.505/1986, permitindo-se a dedução de até 2% (dois por cento) do ICMS devido.531 

                                                                                                                                               
natureza cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde 
que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei.  
§ 1o  Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido às quantias efetivamente despendidas 
nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas 
condições estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na forma de:   
a) doações; e   
b) patrocínios. 
529 Art. 1o  Até o exercício fiscal de 2016, inclusive, os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda 
devido às quantias referentes a investimentos feitos na produção de obras audiovisuais cinematográficas 
brasileiras de produção independente, mediante a aquisição de quotas representativas de direitos de 
comercialização sobre as referidas obras, desde que esses investimentos sejam realizados no mercado de 
capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e os 
projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE.   
§ 1º A responsabilidade dos adquirentes é limitada à integralização das quotas subscritas. 
§ 2º A dedução prevista neste artigo está limitada a três por cento do imposto devido pelas pessoas físicas 
e a um por cento do imposto devido pelas pessoas jurídicas. (BRASIL. Lei nº 8.685, de 20 de julho de 
1993. Cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dá outras providências. Legislação Federal 
do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8685compilado.htm. Acesso em 3 
ago. 2013). 
530 ESTADO DE SÃO PAULO. Lei nº 12.268, de 20 de fevereiro de 2006. Institui o Programa de Ação 
cultural – PAC, e dá providências correlatas. Disponível em 
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/proac/LEGISLACAO%20marco%2010.pdf. Acesso em 3 
ago. 2013. 
531Art. 1º Aos contribuintes do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS que 
apoiarem financeiramente projetos culturais aprovados pela Secretaria da Cultura e Desporto será 
permitida, por ocasião do recolhimento mensal do imposto, a dedução da quantia paga, na forma e nos 
limites estabelecidos nesta Lei. 
Parágrafo único. O apoio financeiro poderá ser prestado diretamente ao proponente do projeto ou em 
favor do Fundo Estadual de Cultura, criado pelo Artigo 233 da Constituição do Estado do Ceará. 
Art. 2º A dedução de que trata o artigo anterior poderá corresponder a até 2% (dois por cento) do valor do 
imposto a recolher mensalmente, respeitando-se os seguintes limites: 
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5.4 Mecanismos de controle dos incentivos fiscais 

 

Analisados os critérios a serem observados na instituição e na avaliação 

periódica dos resultados dos incentivos fiscais, bem como alguns dos objetivos que 

legitimam a concessão dos incentivos fiscais, surge a seguinte pergunta: sob a óptica de 

uma teoria democrática, e tendo em vista o sistema constitucional pátrio, a quem 

compete exercer o controle dos incentivos fiscais? De que maneira e em que 

oportunidades poderão fazê-lo? O cidadão poderia interferir diretamente no controle dos 

incentivos fiscais? 

Conforme será analisado, os incentivos fiscais se sujeitam a uma série de 

mecanismos de controle, que poderão ser exercidos pelas instâncias e entes os mais 

diversos, de maneira a garantir a melhor conformação possível dos mesmos, sob um 

viés eminentemente democrático.532 

A Administração Pública se sujeita a uma série de mecanismos de controle, 

os quais se submetem a diversas classificações, dentre elas: a) quanto ao Poder que o 

exerce (controle administrativo ou interno, exercido pelo executivo sobre os seus 

próprios atos); b) quanto ao momento em que é exercido (controle prévio, concomitante 

ou posterior); c) quanto à natureza, o controle pode ser de legalidade ou de mérito, 

dentre outras classificações. A seguir, passaremos a analisar o controle quanto ao órgão 

responsável por exercê-lo. 

 

5.3.1 Controle pelo Poder Executivo Concedente 

 

Dentre os responsáveis pelo controle dos incentivos fiscais, cumpre 

primeiramente analisar as atribuições do próprio Poder Executivo Concedente, uma vez 

                                                                                                                                               
I - 100% (cem por cento), no caso de doação; 
II - 80% (oitenta por cento), no caso de patrocínio; 
III - 50% (cinquenta por cento), no caso de investimento. (ESTADO DO CEARÁ. Lei nº 12.464, de 29 de 
junho de 1995. Dispõe sobre incentivos fiscais à cultura, a administração do Fundo Estadual de Cultura e 
dá outras providências. Disponível em http://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-12464-1995-
ce_121263.html. Acesso em 3 ago. 2013). 
532 "As medidas de controle podem ser verificadas em diversos momentos e pelos mais diversos agentes, 
como exemplos: Tribunais de Contas, Controladorias, pelos vetos legislativos, pelas comissões 
legislativas, nas audiências públicas, e, principalmente, por ingerência do Poder Judiciário, nos casos de 
controle de constitucionalidade, nas ações de improbidade administrativa, nas ações civis públicas e nas 
ações populares." (E MATTOS, Lucas de Brandão; NETO, Pedro Miron de Vasconcelos Dias. 
Benefiscos Fiscais sob a ótica dos direitos fundamentais: por um controle democrático. In Anais do XX 
Congresso Nacional do CONPEDI: “Democracia e reordenação do pensamento jurídico: 
compatibilidade entre a autonomia e a intervenção estatal.” Florianópolis: FUNJAB, 2011, v. 1, p. 5957). 
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que é detentor de iniciativa privativa para a instituição de incentivos fiscais533 e 

principal responsável por verificar o cumprimento dos requisitos legais para a concessão 

e manutenção dos mesmos, bem como proceder ao seu cancelamento, quando decorrido 

o prazo estabelecido ou quando os requisitos deixarem de ser cumpridos pelo 

destinatário.  

Tal atribuição deve ser exercida pelos órgãos de controle interno de cada 

poder, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal,534 ou pelo próprio agente 

responsável, por meio da denominada autotutela administrativa. 

Quanto aos tipos de controle a serem exercidos pelo Poder Concedente, este 

pode ser classificado das seguintes formas: a) quanto ao momento de exercício, deve 

haver o controle prévio, relacionado à análise dos requisitos para a sua instituição, e o 

controle posterior, relacionado à verificação dos requisitos para a renovação periódica 

do incentivo e aos resultados efetivamente alcançados; b) quanto à extensão do controle, 

o mesmo pode ser global, levando em conta a totalidade ou somatório dos resultados 

obtidos com o incentivo, ou particular, levando em conta os resultados obtidos por cada 

um dos destinatários do incentivo. 

Vale ressaltar que apenas o ente que possui competência para conceder o 

incentivo fiscal é que poderá exercer o controle e fiscalização do mesmo e verificar a 

observância de seus requisitos, sob pena de malferimento de sua autonomia tributária.  

Tendo em vista o disposto no já analisado artigo 150, § 6º, da Constituição 

Federal, o incentivo fiscal necessariamente deverá ser instituído por meio de lei, cuja 

                                                 
533 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
II - disponham sobre: 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios; 
534 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo 
e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado;  
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da 
União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 14 mai. 2013). 
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iniciativa incumbe ao Poder Executivo e estabelece as condições e requisitos para a 

fruição do incentivo pelo destinatário. Dessa forma, o ato administrativo que concede o 

incentivo fiscal é necessariamente vinculado: caso o particular cumpra todas as 

condições estabelecidas pela lei para a sua habilitação, o Poder Executivo respectivo 

não poderá se furtar a concedê-lo, sob pena de responsabilidade funcional do agente que 

o fizer.   

Da mesma forma, o Poder Concedente tem a obrigação de sustar o 

incentivo fiscal do particular que deixe de cumprir com os requisitos estabelecidos em 

lei, quando do pedido de renovação do incentivo fiscal, ou quando transcorrido o prazo 

estabelecido pela lei, no caso dos incentivos fiscais instituídos por prazo determinado, 

também sob pena de responsabilidade funcional.535 

Caso o agente responsável deixe de praticar algum dos atos previstos acima, 

e por se tratar de omissão flagrantemente ilegal, esta pode ser sanada por seu superior 

hierárquico, tendo em vista a prerrogativa da autotutela conferida à Administração 

Pública, conforme o disposto na Lei do Processo Administrativo Federal536 e no 

entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal.537 

                                                 
535 Quanto às infrações funcionais acima mencionadas, violam o disposto no artigo 2º, incisos II, III e IV, 
da Lei 8.137/1990, que define os crimes contra a ordem tributária: 
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, 
na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a 
parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; 
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto 
liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (BRASIL. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 
1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras 
providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8137.htm>, acesso em 12 jul. 2013). 
536 “Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e 
pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
(BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm>, acesso em 12 jul. 2013). 
537 Súmula 346: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. (Súmula da 
Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal – Anexo ao Regimento Interno. Edição: 
Imprensa Nacional, 1964, p. 151, aprovada na Sessão Plenária de 13/12/1963. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=346.NUME.%20NAO%20S.FLS
V.&base=baseSumulas>, >, acesso em 12 jul. 2013. 
Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
(Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal, aprovada na Sessão Plenária de 
03/12/1969. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLS
V.&base=baseSumulas>, acesso em 12 jul. 2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=346.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=346.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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O controle a ser exercido pelo Poder Concedente deve ser ininterrupto, 

devendo ser realizado em especial nas seguintes situações: a) quando da concessão do 

incentivo fiscal, oportunidade em que devem ser verificados os requisitos no 

procedimento de habilitação do beneficiário; b) ao longo da fruição do benefício, por 

meio de avaliações periódicas a serem feitas pela Administração, para averiguar a 

contínua observância das condições pelo destinatário; c) nos casos de fusão, 

transformação ou incorporação da pessoa jurídica, a pessoa jurídica resultante deverá 

demonstrar a obediência aos requisitos previstos na lei na data da respectiva fusão, 

transformação ou incorporação; d) quando da renovação da habilitação, que será feita 

nos prazos estabelecidos na respectiva lei, e, de preferência, devem ser anuais.538    

Caso os requisitos não restem inteiramente observados nas situações acima 

mencionadas, deverão ocorrer as seguintes consequências:  

1) no caso da alínea a, o incentivo não deverá ser concedido; 

2) no caso da alínea b, embora inexista expressa disposição legal a respeito, 

entende-se que deve ser concedido um prazo razoável para que o 

beneficiário volte a atender às exigências legais, e caso não o faça, o 

incentivo fiscal deverá ser sustado a partir desta segunda verificação;  

3) no caso da alínea c, a pessoa jurídica resultante faz jus ao incentivo fiscal 

usufruído pela pessoa jurídica anterior, desde que atenda às mesmas 

condições exigidas na concessão ou habilitação.539 No caso de não 

                                                 
538 É o caso dos incentivos concedidos pelo Programa INOVAR-AUTO, a renovação da habilitação deve 
ser feita a cada período de 12 (doze) meses, conforme o disposto no artigo 3º, inciso II, do Decreto nº 
7.819/2012: Art. 3º  A habilitação ao INOVAR-AUTO: II - terá validade de doze meses, contados da data 
da habilitação, e poderá, ao final de cada período, ser renovada por solicitação da empresa, pelo período 
de doze meses, com limite de validade em  31 de dezembro de 2017. (BRASIL. Decreto nº 7.819, de 3 de 
outubro de 2012. Regulamenta os arts. 40 a 44 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe 
sobre o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos 
Automotores - INOVAR-AUTO, e os arts. 5º e 6º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que 
dispõe sobre redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, na hipótese que especifica. Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/Decreto/D7819.htm>, acesso em 12 jul. 2013). 
539 É o que dispõe o artigo 8º da Lei 11.434/2006: 
Art. 8o  Os incentivos e benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas 
condições a pessoa jurídica que vier a ser incorporada poderão ser transferidos, por sucessão, à pessoa 
jurídica incorporadora, mediante requerimento desta, desde que observados os limites e as condições 
fixados na legislação que institui o incentivo ou o benefício, em especial quanto aos aspectos vinculados:  
I - ao tipo de atividade e de produto;  
II - à localização geográfica do empreendimento;  
III - ao período de fruição;  
IV - às condições de concessão ou habilitação.  
§ 1o  A transferência dos incentivos ou benefícios referidos no caput deste artigo poderá ser concedida 
após o prazo original para habilitação, desde que dentro do período fixado para a sua fruição.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7819.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7819.htm
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estarem presentes os requisitos exigidos pela lei, o incentivo deverá ser 

sustado de imediato. Contudo, a lei pode vir a estabelecer um prazo para 

que a pessoa jurídica resultante se adéque às exigências legais, sob pena 

de cancelamento do incentivo usufruído pela anterior; 

4) no caso da alínea d, o incentivo deverá ser imediatamente sustado. 

No caso de sustação do benefício fiscal, nas hipóteses previstas nas alíneas 

b, c, d, os tributos anteriormente abrangidos pela benesse passam a ser devidos logo a 

partir do cancelamento do incentivo, sendo desnecessária a observância de qualquer tipo 

de anterioridade, que se aplica apenas nos casos de modificação desfavorável na 

legislação tributária. 

 

5.3.2 Controle pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas 

 

Como órgão de representação popular por excelência, incumbe 

precipuamente ao Poder Legislativo as funções legiferante e o exercício do controle 

externo dos demais poderes, em especial em matéria financeira e orçamentária.540  

No que tange ao princípio da legalidade, este assume importância ímpar em 

matéria tributária, de maneira que tanto a instituição de tributos como a concessão de 

desonerações fiscais em geral devem ser feitas através de lei. Nesse sentido, o controle 

exercido pelo Poder Legislativo remonta à própria concepção do incentivo fiscal, 

devendo realizar o controle de constitucionalidade prévio do mesmo ao longo de todo o 

processo legislativo, bem como a análise de sua adequação aos interesses da 

coletividade. 

                                                                                                                                               
§ 2o  Na hipótese de alteração posterior dos limites e condições fixados na legislação referida 
no caput deste artigo, prevalecerão aqueles vigentes à época da incorporação.  
§ 3o  A pessoa jurídica incorporadora fica obrigada, ainda, a manter, no mínimo, os estabelecimentos da 
empresa incorporada nas mesmas Unidades da Federação previstas nos atos de concessão dos referidos 
incentivos ou benefícios e os níveis de produção e emprego existentes no ano imediatamente anterior ao 
da incorporação ou na data desta, o que for maior. (BRASIL. Lei 11.434, de 28 de dezembro de 2006. 
Acresce o art. 18-A à Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, que estabelece regras para a desindexação da 
economia; altera as Leis nos 10.893, de 13 de julho de 2004, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 
11.322, de 13 de julho de 2006; e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11434.htm>, acesso em 12 jul. 2013). 
540 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 
e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 14 mai. 2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11434.htm
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Contudo, o controle por parte do Poder Legislativo vai muito além da 

instituição do incentivo fiscal, uma vez que este é igualmente responsável pelo controle 

externo, com o auxílio do Tribunal de Contas respectivo.  

No que tange ao controle dos incentivos fiscais pelos Tribunais de Contas, a 

Constituição Federal expressamente lhes conferiu uma série de prerrogativas, em 

especial no que tange ao controle formal e quantitativo, relacionado à observância das 

formalidades legais para a sua concessão e ao montante da renúncia de receitas dele 

decorrentes.  

Dentre as atribuições dos Tribunais de Contas, constam as de julgar as 

contas do administrador público responsável pela concessão dos incentivos fiscais, 

podendo declará-las irregulares se verificada a inobservância dos requistos legais, bem 

como a aplicação das respectivas sanções previstas em lei, dentre elas a imposição de 

multa proporcional ao prejuízo e o dever recompor os danos ao erário; a realização de 

inspeções e auditorias nos órgãos do Poder Executivo diretamente responsáveis pela 

concessão dos incentivos fiscais, para aferir a sua regularidade; a assinatura de um prazo 

para que o Poder Executivo suste os incentivos fiscais ilegalmente concedidos, e, caso 

este lapso não seja obedecido, encaminhar as providências ao Poder Legislativo, que 

procederá ao ato de sustação, nos termos do § 1º do artigo 71 da Constituição 

Federal.541 

Além das atribuições previstas na Constituição Federal, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal expressamente atribuiu ao Poder Legislativo e ao Tribunal de 

                                                 
541 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União, ao qual compete: 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário público; 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica 
ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais 
entidades referidas no inciso II; 
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções 
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao 
erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 
§ 1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que 
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 14 mai. 2013). 
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Contas a fiscalização do cumprimento das diretrizes nela estabelecidas, com destaque 

para o alcance das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em especial a 

observância dos limites do montante da renúncia de receitas para o exercício em vigor e 

os dois seguintes, dentre outras disposições.542 Caso os incentivos fiscais extrapolem o 

montante da renúncia de receita previsto no anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o 

Poder Legislativo pode solicitar que o Executivo adote as providências necessárias para 

o reestabelecimento do equilíbrio orçamentário, por meio da criação de medidas de 

compensação. 

Contudo, para além do controle de legalidade e do controle quantitativo, o 

Tribunal de Contas também deve exercer um controle quanto à própria eficácia dos 

incentivos fiscais, por meio da verificação dos resultados efetivamente obtidos, e se 

estes realmente compensam a renúncia de receita correspondente.543 É justamente o que 

preceitua o artigo 1º, § 1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei 8.443/1992), ao 

estabelecer que ao Tribunal de Contas compete o controle da legitimidade e 

economicidade das despesas públicas, para além da mera legalidade destas, tratando 

especificamente da aplicação dos mecanismos de controle às subvenções e às renúncias 

                                                 
542 Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de 
controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei 
Complementar, com ênfase no que se refere a: 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos 
arts. 22 e 23; 
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais 
e as desta Lei Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 
(BRASIL. Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>, acesso 
em 12 jul. 2013). 
543 Neste sentido é o posicionamento de Ribeiro Almeida, que propõe, ainda, que fosse elaborado um 
orçamento fiscal especificamente voltado para a quantificação da renúncia de receitas decorrente dos 
benefícios fiscais em geral: “Desta forma, entendo que a intervenção dos órgãos de controle interno e 
externo, como agentes responsáveis pela fiscalização da renúncia de receita pública federal, deve 
assegurar a transparência necessária à gestão de tão relevante política pública, bem como a sua 
permanente avaliação não apenas quanto à observância do princípio da legalidade, mas fundamentalmente 
no que concerne aos resultados socioeconômicos efetivamente alcançados, analisados à luz dos princípios 
constitucionais e legais da eficiência, eficácia, economicidade e efetividade. Para este propósito, o ideal 
seria a elaboração de um orçamento próprio de renúncia de receita, estruturado nos moldes do orçamento 
fiscal, mesmo considerando que para viabilizar esta proposta faz-se mister alterar os §§ 5º e 6º do artigo 
165 da atual Constituição Federal.” (ALMEIDA, Francisco Carlos Ribeiro. Uma abordagem estruturada 
da renúncia de receita pública federal. Revista do TCU, nº 84, abr/jun 2000, pp. 20-21. Disponível em: 
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2055468.PDF, acesso em 12 jul. 2013). 
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de receitas.544 No mesmo sentido é o teor do artigo 257 do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União, ao estabelecer que a fiscalização exercida por este 

também se destina a cotejar o real benefício socioeconômico decorrente das renúncias 

de receitas.545 

 

5.3.3 Controle pelo Poder Judiciário 

 

O Poder Judiciário também pode exercer o controle dos incentivos fiscais, o 

que inclusive vem sendo corriqueiramente observado nas sucessivas declarações de 

inconstitucionalidade dos incentivos fiscais de ICMS concedidos sem a autorização do 

CONFAZ, conforme já analisado no tópico 4.3 do capítulo anterior. 

Diferentemente do Poder Legislativo e Executivo, o Judiciário somente 

poderá exercer o controle dos incentivos fiscais quando instado para tanto, face à inércia 

da jurisdição. Dessa forma, o seu controle é condicionado à provocação por parte dos 

legitimados para exercê-lo. 

Quanto aos tipos de controle passíveis de serem exercidos pelo Poder 

Judiciário, a este tradicionalmente compete o controle da legalidade dos atos do Poder 

Executivo. O referido controle pode tanto ser exercido em face do incentivo conforme 

previsto na lei, caso a sua instituição tenha prescindido de alguma formalidade legal, 

como a ausência de previsão de seu impacto orçamentário-financeiro, por exemplo, 

como em relação ao deferimento do incentivo a um contribuinte determinado, no caso 

de ter sido preterido algum dos critérios estabelecidos pela lei para a sua concessão. 

                                                 
544 Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da 
Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei: 
§ 1° No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, 
de legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a 
aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. (BRASIL. Lei 8.443, de 16 de julho de 1992. Dispõe 
sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências. Legislação Federal do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm>, acesso em 12 jul. 2013).  
545 Art. 257. A fiscalização pelo Tribunal da renúncia de receitas será feita, preferentemente, mediante 
auditorias, inspeções ou acompanhamentos nos órgãos supervisores, bancos operadores e fundos que 
tenham atribuição administrativa de conceder, gerenciar ou utilizar os recursos decorrentes das aludidas 
renúncias, sem prejuízo do julgamento das tomadas e prestações de contas apresentadas pelos referidos 
órgãos, entidades e fundos, quando couber, na forma estabelecida em ato normativo. Parágrafo único. A 
fiscalização terá como objetivos, entre outros, verificar a legalidade,  legitimidade, eficiência, eficácia e 
economicidade das ações dos órgãos e entidades mencionados no caput, bem como o real benefício 
socioeconômico dessas renúncias. 
(BRASIL. Resolução-TCU nº 246, de 30 de novembro de 2011. Altera o Regimento Interno do Tribunal 
de Contas da União, aprovado pela Resolução TCU nº 155, de  4 de dezembro de 2002. Legislação 
Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/normativos/sobre_normativos/regimento.pdf>, acesso em 
12 jul. 2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/normativos/sobre_normativos/regimento.pdf
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 No primeiro caso, que se refere ao controle do incentivo estabelecido em 

lei, este deverá ser anulado judicialmente quando instituído sem a observância das 

prescrições legais. No entanto, de maneira a proteger a legítima confiança que o 

contribuinte deposita na validade dos atos da Administração e evitar que os 

destinatários do incentivo sejam tolhidos de surpresa por uma circunstância para a qual 

não deram causa, entende-se que, nestes casos, deve ser respeitado o princípio da 

anterioridade, de maneira que os tributos correspondentes somente poderão ser exigidos 

no exercício financeiro seguinte, observando-se também a noventena. 

No segundo caso, que se refere ao controle do incentivo indevidamente 

concedido a um contribuinte específico, que não cumpriu com as exigências legais, este 

também é passível de ser sustado pelo Judiciário. Neste caso, contudo, a decisão deverá 

produzir efeitos imediatos, uma vez que todos os requisitos necessários para a fruição 

do benefício devem estar claramente descritos na lei, de maneira que sua eventual 

preterição não pode ser invocada pelo particular benefício próprio, uma vez que se 

presume que este os conhecia. 

No que tange ao controle de mérito do incentivo fiscal, que está relacionado 

à análise de sua conveniência e oportunidade, a regra geral é que o controle do mérito é 

atribuição exclusiva do poder responsável por praticá-lo, de maneira que, em tese, este 

não poderia ser exercido pelo Poder Judiciário.546 Contudo, em matéria de incentivo 

                                                 
546 Vale ressaltar, contudo, que a própria jurisprudência vem permitindo  certa dose de interferência do 
Poder Judiciário sobre o próprio mérito, ou conteúdo, dos atos da Administração, em especial através da 
utilização dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Nesse sentido é o entendimento 
firmado no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança 24.584, de relatoria do Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO. PROFESSORA ADJUNTA DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO COM O OBJETIVO DE OBTER VANTAGENS 
FINANCEIRAS E FUNCIONAIS. DEMISSÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. 
DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (...) 1. Por força dos princípios da 
proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao Regime Jurídico 
Disciplinar de Servidor Público e mesmo a qualquer relação jurídica de Direito Sancionador, não há juízo 
de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a servidor público em razão do 
cometimento de infração disciplinar, de sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando, 
portanto, somente aos aspectos formais. Precedente. 5. A Comissão Processante não logrou, portanto, 
demonstrar o dolo específico necessário à configuração do ilícito administrativo, pelo que, sem outros 
elementos, é desproporcional e desarrazoada a sanção de demissão, e, em decorrência disso, denota-se a 
ofensa ao princípio da proporcionalidade. 6. Recurso provido para anular a Portaria 135/06 – CONAE-2 
(...), que demitiu a impetrante do cargo de Professora Adjunta do Ensino Fundamental I, promovendo-se a 
sua imediata reintegração, com o pagamento dos vencimentos e cômputo de tempo para todos os efeitos 
legais.” (BRASIL. STJ. RMS 24.584/SP. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento em 9 
de fevereiro de 2010. Publicado no DJe em 8 de março de 2010. Disponível em: 
www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=24584&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=7, acesso 
em 15 jul. 2013. No mesmo sentido foi o julgamento do Recurso Especial 429.570, de relatoria da 
Ministra Eliana Calmon: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS 
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fiscal, tendo em vista que este necessariamente acarreta em uma renúncia de receitas 

sobre uma determinada parcela de contribuintes e representa uma flexibilização do 

mandamento da isonomia, faz-se necessário um maior rigor do Judiciário no controle do 

mérito dos incentivos fiscais, de maneira a analisar se este é efetivamente apto a 

alcançar os objetivos que se propõe a implementar. Dessarte, um incentivo fiscal que 

não se adéqua ao objetivo constitucional que o legitima, pode (e deve) ser anulado 

judicialmente. Contudo, cabem algumas ponderações neste caso:  

a) em se tratando de ofensa a objetivo previsto na Constituição Federal,  

somente o Supremo Tribunal Federal terá competência para anular tal 

benefício, que deverá ser questionado por meio de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), em se tratando de ofensa decorrente de lei 

federal ou estadual, nos termos da Lei 9.868/1999,547 ou por meio de 

Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), em se 

tratando de ofensa perpetrada por lei municipal ou incentivo concedido 

por lei anterior à Constituição atual, conforme o disposto na Lei 

9.882/1999;548 

b) em se tratando de ofensa a objetivo previsto em Constituição Estadual, e 

o texto não seja uma mera transcrição da Constituição Federal, competirá 

ao respectivo Tribunal de Justiça o julgamento da representação de 

                                                                                                                                               
DE RECUPERAÇÃO EM PROL DO MEIO AMBIENTE. ATO ADMINISTRATIVO 
DISCRICIONÁRIO. 1. Na atualidade, a Administração Pública está submetida ao império da lei, 
inclusive quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo. 2. Comprovado tecnicamente ser 
imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de recuperação do solo, tem o Ministério 
Público Legitimidade para exigi-la. 3. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os extrínsecos da 
administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que estas 
razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade. 4. Outorga de tutela específica para que a 
Administração destine do orçamento verba própria para cumpri-la. 5. Recurso Especial provido. 
(BRASIL. STJ. REsp 429.570/GO. Relatora Ministra Eliana Calmon. Julgamento em 11 de novembro de 
2003. Publicado no DJ em 22 de março de 2004. Disponível em: 
www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=429570&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=6, acesso 
em 15 jul. 2013).    
547 BRASIL. Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta 
de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal 
Federal. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm>, acesso em 13 jul. 2013. 
548 BRASIL. Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do art. 102 da Constituição Federal. 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm>, 
acesso em 13 jul. 2013.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm


 292 
 

inconstitucionalidade da lei estadual ou municipal que instituiu o 

incentivo, nos termos do artigo 125 da Constituição Federal.549 

Em ambos os casos acima, de maneira a tutelar a boa-fé da Administração 

para com os administrados, entende-se que os efeitos da decisão que declara a 

inconstitucionalidade do incentivo fiscal devem ser modulados, conforme dispõe o 

artigo 27 da Lei 9.868/1999550 e artigo 11 da Lei 9.882/1999,551 restringindo sua 

eficácia para um momento futuro, a ser estabelecido de acordo com o tipo de incentivo, 

os montantes da renúncia de receita envolvidos, a quantidade de beneficiados, dentre 

outros critérios. Quanto ao prazo da modulação dos efeitos, entende-se que este não 

poderá ser inferior ao que corresponderia à aplicação da anterioridade, tanto na 

modalidade anual quanto a nonagesimal, no caso de revogação do incentivo concedido 

por prazo indeterminado. 

Quanto aos legitimados para postular a anulação do incentivo fiscal, em se 

tratando de Ação Direta de Inconstitucionalidade, são aqueles previstos no artigo 103 da 

Constituição Federal de 1988552 e no artigo 2º da Lei 9.868/1999, que possuem  idêntica 

                                                 
549Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição. 
§ 1º - A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização 
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 
§ 2º - Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a 
um único órgão. 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 14 mai. 2013). 
550 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 
dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia 
a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. (BRASIL. Lei 9.868, de 
10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e 
da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Legislação Federal do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm>, acesso em 13 jul. 2013). 
551 Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. (BRASIL. Lei 9.882, de 3 de dezembro 
de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, 
nos termos do § 1o do art. 102 da Constituição Federal. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm>, acesso em 13 jul. 2013). 
552 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade:  
I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;   
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;   
VI - o Procurador-Geral da República; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm
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redação. Em se tratando de representação de inconstitucionalidade frente a dispositivo 

da Constituição Estadual, serão aqueles previstos na respectiva carta constituinte.  

Vale destacar ainda a legitimidade do Ministério Público para a tutela do 

patrimônio público e social e dos demais bens coletivos e de titularidade difusa, por 

meio da impetração de ação civil pública, conforme preceitua o artigo 129, inciso III, da 

Constituição Federal553 e a Lei 7.347/1985.554 Tal competência foi melhor delineada 

com a introdução do Código de Defesa do Consumidor, que precisou os conceitos de 

direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, 555 o que resultou 

na inclusão do artigo 21 à Lei 7.347/1985.556 

                                                                                                                                               
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 14 mai. 2013). 
553Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 14 mai. 2013).  
554 BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm>, acesso em 13 jul. 2013. 
555 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 
parte contrária por uma relação jurídica base; 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:   
I - o Ministério Público, 
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica,      especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; 
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização 
assemblear. 
§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e 
seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou 
pela relevância do bem jurídico a ser protegido. (BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>, acesso em 3 ago. 2013). 
556 Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for 
cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (BRASIL. 
Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados 
ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm>, acesso em 13 jul. 2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm
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Dessa forma, a uma primeira vista, o Ministério Público teria legitimidade 

para postular a invalidação do incentivo fiscal ilegítimo, bem como o ressarcimento dos 

danos causados ao erário decorrentes de sua concessão indevida, vez que tal fato 

também configura a prática de ato de improbidade administrativa.  

Contudo, é importante analisar o sentido e o alcance da alteração procedida 

pela Medida Provisória nº 2180-35, de 24/08/2011,557 que acrescentou o parágrafo 

único ao artigo 1º da Lei 7.347/1985,558 expressamente estatuindo a impossibilidade de 

manejo de ação civil pública quanto às pretensões referentes aos tributos em geral, além 

de matérias relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros 

fundos. Em tese, tal comando proibiria o manejo de ação civil pública pelo Ministério 

Público quando o objeto da ação versasse sobre matéria tributária. 

Dentre os argumentos mais utilizados para fundamentar tal entendimento, 

vale ressaltar o de que as discussões referentes à inexigibilidade e à cobrança indevida 

de determinados tributos seriam de interesse exclusivamente individual, disponível e 

divisível, de maneira que apenas os contribuintes diretamente interessados teriam 

legitimidade para submeter a discussão ao Poder Judiciário. Nesse sentido é o 

posicionamento de Armando Janczeski.559 

                                                 
557 BRASIL. Medida Provisória nº 2180-35, de 24 de agosto de 2001. Acresce e altera dispositivos das 
Leis nºs 8.437, de 30 de junho de 1992, 9.028, de 12 de abril de 1995, 9.494, de 10 de setembro de 1997, 
7.347, de 24 de julho de 1985, 8.429, de 2 de junho de 1992, 9.704, de 17 de novembro de 1998, do 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, das Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e 4.348, de 
26 de junho de 1964, e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2180-35.htm>, acesso em 3 ago. 2013).  
558 Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 
Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de 
natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (BRASIL. Lei 7.347, 
de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e 
dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm>, acesso em 13 jul. 2013). 
559 “O questionamento de tributos na esfera judicial, trata-se de exercício de direito individual disponível, 
não albergando processualmente pela via da ação civil pública. O direito individual e disponível em 
questão, não é do Ministério Público ou da associação, mas do contribuinte, que de acordo com sua 
vontade poderá ou não querer discutir o tributo dito como indevido. (...) O direito individual do 
contribuinte, disponível e divisível, não pode ser tido como homogêneo, ‘na medida em que níveis 
diferentes de tributação (tributos progressivos, seletivos ou proporcionais), tornam sempre, em qualquer 
espaço geográfico ou período histórico, a tributação heterogênea, mesmo que à luz apenas da 
proporcionalidade da imposição." (JANCZESKI, Célio Armando Apud SUTTER, Bárbara; SUZUKI, 
Fabio M.; SANTANA, Liz Costa de; SOBRAL, Julianna de Albuquerque; AGUIAR, Jefferson L.; 
CLOMECK, Marco Aurélio Castaldo. Da utilização da ação civil pública em matéria tributária. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 27, mar 2006. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1022>. Acesso em 3 ago 2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1022
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1022
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Outro argumento recorrente para obstar o uso da Ação Civil Pública em 

matéria tributária seria o de que esta faria as vezes da ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI), usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal 

para exercer o controle concentrado de constitucionalidade dos atos normativos em 

geral. 

Contudo, tal argumento é igualmente falho, vez que a Ação Civil Pública 

não tem por objeto avaliar a constitucionalidade de determinado dispositivo legal ou da 

própria lei instituidora considerada em abstrato, mas questionar a legitimidade do 

próprio incentivo fiscal, tendo em vista os resultados obtidos a partir de sua utilização e 

a adequação aos interesses da coletividade. Dessa forma, a eventual declaração de 

inconstitucionalidade de algum dispositivo seria uma decisão de caráter incidental, e 

não de caráter principal, que estaria relacionada ao exame da validade do incentivo 

considerado em si mesmo. 

Em outras palavras, a Ação Civil Pública questiona a adequação do 

incentivo fiscal ao interesse público, tendo em vista a sua aplicação concreta e os 

resultados efetivamente obtidos por meio do mesmo. Seu objeto não se confunde com o 

a da ação direta de inconstitucionalidade, motivo pelo qual é plenamente possível o 

manejo de Ação Civil Pública para questionar a legitimidade do incentivo fiscal. 

Quanto ao entendimento dos tribunais superiores sobre o assunto, o Superior 

Tribunal de Justiça560 e o Supremo Tribunal Federal561 possuem vasta jurisprudência 

                                                 
560 Nesse sentido, conferir os seguintes excertos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRIBUTOS MUNICIPAIS. COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA ENTRE A FAZENDA MUNICIPAL E O CONTRIBUINTE. NÃO 
APLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 21, DA LEI Nº 7.347/85, POSTO QUE A REFERIDA 
AÇÃO PRESTA-SE À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS, QUANDO OS SEUS TITULARES SOFREREM DANOS NA CONDIÇÃO DE 
CONSUMIDORES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. 2. A Ação Civil Pública não se presta como meio adequado a obstar a 
cobrança de tributos instituídos por Lei Municipal, face ao fato de que a relação jurídica estabelecida 
desenvolve-se entre a Fazenda Municipal e o contribuinte, não revestindo este último o conceito de 
consumidor constante do art. 21, da Lei nº 7.347/85, a autorizar o uso da referida ação. 3. Os interesses e 
direitos individuais homogêneos, de que trata o art. 21, da Lei nº 7.347/85, somente poderão ser tutelados, 
pela via da ação coletiva, quando os seus titulares sofrerem danos na condição de consumidores. 4. A 
ação civil pública não pode servir de meio para a declaração, com efeito erga omnes, de 
inconstitucionalidade de lei. 5. Ilegitimidade ativa do Ministério Público reconhecida. Precedentes desta 
Casa Julgadora. 6. Agravo regimental não provido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira 
Turma. Agravo Regimental no Recurso Especial 539.399/ES, relator Ministro José Delgado, julgado em 
14/10/2003, publicado no DJ de 17/11/2003. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=539399&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=3. 
Acesso em 20 mai. 2013); PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O Ministério Público não tem 
legitimidade para promover ação civil pública com o objetivo de impedir a cobrança de tributos  na defesa 
de contribuintes, pois seus interesses são divisíveis, disponíveis e individualizáveis, oriundos de relações 
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ratificando a impossibilidade de manejo de ação civil pública para discutir questões 

tributárias, sendo este o posicionamento consolidado das Cortes sobre a questão. 

Cotejando tais excertos jurisprudenciais, percebe-se que estes recorrem a 

alguns dos argumentos já analisados acima, tais como o de que a relação tributária seria 

de índole exclusivamente pessoal, vinculando diretamente o poder público ao 

contribuinte, daí supostamente inexistir interesse público passível de ser tutelado pelo 

Ministério Público. 

Contudo, nos casos que envolvem a concessão indevida de incentivos 

fiscais, entendemos que tais argumentos não seriam cabíveis, vez que o Ministério 

Público não estaria atuando na defesa dos interesses dos particulares, mas justamente o 

contrário, vez que os destinatários dos incentivos anulados de fato se veriam 

prejudicados pela retirada dos mesmos da ordem jurídica. Neste caso, o Parquet estaria 

defendendo a própria coletividade, ao expungir do ordenamento os incentivos fiscais 

ilegítimos, incapazes de atingir os fins para os quais foram instituídos.  

Por fim, vale ressaltar o recente entendimento firmado no bojo do Recurso 

Extraordinário 576.155/DF,562 no qual se admitiu a legitimidade do Ministério Público 

                                                                                                                                               
jurídicas assemelhadas, mas distintas entre si. Contribuintes não são consumidores, não havendo como se 
vislumbrar sua equiparação aos portadores de direitos difusos ou coletivos. 2. Recurso improvido. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Recurso Especial 82.461/MG, Relator Ministro 
Castro Meira, julgado em 03/08/2004, publicado no DJ de 06/09/2004. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre =82461&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=5. 
Acesso em 20 mai. 2013). 
561 Nesse sentido é o seguinte excerto jurisprudencial: CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPOSTOS: IPTU. MINISTÉRIO PÚBLICO: LEGITIMIDADE. Lei 7.374, de 1985, art. 1º, II, e art. 21, 
com a redação do art. 117 da Lei 8.078, de 1990 (Código do Consumidor); Lei 8.625, de 1993, art. 25. 
C.F., artigos 127 e 129, III. I. - A ação civil pública presta-se a defesa de direitos individuais 
homogêneos, legitimado o Ministério Público para aforá-la, quando os titulares daqueles interesses ou 
direitos estiverem na situação ou na condição de consumidores, ou quando houver uma relação de 
consumo. Lei 7.374/85, art. 1º, II, e art. 21, com a redação do art. 117 da Lei 8.078/90 (Código do 
Consumidor); Lei 8.625, de 1993, art. 25. II. - Certos direitos individuais homogêneos podem ser 
classificados como interesses ou direitos coletivos, ou identificar-se com interesses sociais e individuais 
indisponíveis. Nesses casos, a ação civil pública presta-se a defesa dos mesmos, legitimado o Ministério 
Público para a causa. C.F., art. 127, caput, e art. 129, III. III. - O Ministério Público não tem legitimidade 
para aforar ação civil pública para o fim de impugnar a cobrança e pleitear a restituição de imposto - no 
caso o IPTU - pago indevidamente, nem essa ação seria cabível, dado que, tratando-se de tributos, não há, 
entre o sujeito ativo (poder público) e o sujeito passivo (contribuinte) uma relação de consumo (Lei 
7.374/85, art. 1º, II, art. 21, redação do art. 117 da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor); Lei 8.625/93, 
art. 25, IV; C.F., art. 129, III), nem seria possível identificar o direito do contribuinte com "interesses 
sociais e individuais indisponíveis." (C.F., art. 127, caput). IV. - R.E. não conhecido. (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário 195.056/PR, Relator Ministro Carlos Velloso, 
julgado em 09.12.1999, publicado no DJ de 30.05.2003 Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+1
95056%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+195056%2EACMS%2E%29&base=b
aseAcordaos&url=http://tinyurl.com/a4cy637. Acesso em 13 jun. 2013). 
562 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL E TERRITÓRIOS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. POSSÍVEL 
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para discutir os efeitos metaindividuais decorrentes de determinados tributos, vez que 

tais efeitos eventualmente poderiam acarretar lesões ao patrimônio público. Entende-se 

que o mesmo entendimento deve ser aplicado para legitimar a propositura de Ação Civil 

Pública contra os incentivos fiscais indevidamente concedidos.  

Quanto à competência territorial para julgamento da Ação Civil Pública, 

esta pertence ao foro do local onde se verificou o dano ao erário, nos termos do artigo 2º 

da Lei 7.347/1985.563 

Quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento ao erário em 

geral, e decorrentes da concessão indevida de incentivo fiscal, em particular, não 

obstante alguns entendimentos em contrário por parte da doutrina, a posição 

predominante é pela imprescritibilidade de tais ações, conforme interpretação do artigo 

37, § 5º, da Constituição Federal.564  

                                                                                                                                               
LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO À ATUAÇÃO DO PARQUET. 
INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - O TARE não diz respeito apenas a 
interesses individuais, mas alcança interesses metaindividuais, pois o ajuste pode, em tese, ser lesivo ao 
patrimônio público. II - A Constituição Federal estabeleceu, no art. 129, III, que é função institucional do 
Ministério Público, dentre outras, “promover o inquérito e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Precedentes. III 
- O Parquet tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo 
de Regime Especial - TARE, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere 
para defender o erário. IV - Não se aplica à hipótese o parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.347/1985. V - 
Recurso extraordinário provido para que o TJ/DF decida a questão de fundo proposta na ação civil 
pública conforme entender (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário 
576.155 /DF, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em  12/08/2010, publicado no DJE de 
25.11.2010. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia. 
asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+576155%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+AD
J2+576155%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/apqzyde. Acesso em 19 
mai. 2013). 
563 Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo 
terá competência funcional para processar e julgar a causa. 
(BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico e dá outras providências. Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm>, acesso em 13 jul. 2013). 
564 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou 
não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 14 mai. 2013). Nesse 
sentido é também o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal, conforme excertos colacionados a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
ATO DE IMPROBIDADE. AÇÃO PRESCRITA QUANTO AOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS 
(ART. 23, II, DA LEI N.º 8.429/92). PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AO PLEITO 
RESSARCITÓRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. O ressarcimento do dano ao erário, posto 
imprescritível, deve ser tutelado quando veiculada referida pretensão na inicial da demanda, nos próprios 
autos da ação de improbidade administrativa ainda que considerado prescrito o pedido relativo às demais 
sanções previstas na Lei de Improbidade. 2. O Ministério Público ostenta legitimidade ad causam para a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm
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Por fim, cumpre destacar a legitimidade de qualquer cidadão para a 

interposição de ação popular, nos termos do artigo 5º, LXXIII, da Constituição 

Federal.565 A própria Lei da Ação Civil Pública, ao elencar os casos em que esta seria 

aplicável, expressamente mencionou a possibilidade de interposição conjunta de ação 

popular, uma vez que, na maioria dos casos descritos, ambos os institutos processuais 

são aplicáveis. A ação popular será mais bem analisada no tópico seguinte, que trata das 

modalidades de controle popular dos incentivos fiscais. 

 

5.4.4 Controle popular566 

   

Dentre todas as formas de controle dos incentivos fiscais, a que se reputa 

primordial, e em grande medida subutilizada, é o controle por parte da população, que é 

(ou deveria ser) a genuína destinatária dos resultados por ele buscados. Enquanto todos 

os demais poderes apenas atuam como mandatários do povo, este, na condição de 

                                                                                                                                               
propositura de ação civil pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos de 
improbidade, ainda que praticados antes da vigência da Constituição Federal de 1988, em razão das 
disposições encartadas na Lei 7.347/85. Precedentes do STJ: REsp 839650/MG, SEGUNDA TURMA, 
DJe 27/11/2008; REsp 226.912/MG, SEXTA TURMA, DJ 12/05/2003; REsp 886.524/SP, SEGUNDA 
TURMA, DJ 13/11/2007; REsp 151811/MG, SEGUNDA TURMA, DJ 12/02/2001. 3. A aplicação das 
sanções previstas no art. 12 e incisos da Lei 8.429/92 se submetem ao prazo prescricional de 05 (cinco) 
anos, exceto a reparação do dano ao erário, em razão da imprescritibilidade da pretensão ressarcitória (art. 
37, § 5º, da Constituição Federal de 1988). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1038103/SP, SEGUNDA 
TURMA, DJ de 04/05/2009; REsp 1067561/AM, SEGUNDA TURMA, DJ de 27/02/2009; REsp 
801846/AM, PRIMEIRA TURMA, DJ de 12/02/2009; REsp 902.166/SP, SEGUNDA TURMA, DJ de 
04/05/2009; e REsp 1107833/SP, SEGUNDA TURMA, DJ de 18/09/2009. (BRASIL. STJ. REsp 
1.089.492/RO. Relator Ministro Luiz Fux. Julgamento em 4 de novembro de 2010. Publicado no DJe em 
18 de novembro de 2010. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1017940&sReg=200801977139&sDa
ta=20101118&formato=PDF, acesso em 15 jul. 2013); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. 
PRESCRIÇÃO. Incidência, no caso, do disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição do Brasil, no que 
respeita à alegada prescrição. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. (BRASIL. STF. 
AgRg no RE 608.831/SP. Relator Ministro Eros Grau. Julgamento em 8 de junho de 2010. Publicado no 
DJe em 25 de junho de 2010. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+6
08831%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+608831%2EACMS%2E%29&base=b
aseAcordaos&url=http://tinyurl.com/b6x2uyp, acesso em 15 jul. 2013). 
565Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência; 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 14 mai. 2013).   
566 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Controle Social: Orientações aos cidadãos para 
participação na gestão pública e exercício do controle social. Coleção Olho Vivo. Brasília, DF, 2010. 

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1017940&sReg=200801977139&sData=20101118&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1017940&sReg=200801977139&sData=20101118&formato=PDF
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+608831%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+608831%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/b6x2uyp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+608831%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+608831%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/b6x2uyp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+608831%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+608831%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/b6x2uyp
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legítimo detentor do atributo da soberania, é o principal responsável por controlar a 

correta utilização dos incentivos fiscais.567 

Nesse sentido, a participação popular568 em matéria de incentivos fiscais 

deve ser a mais ampla possível, devendo se dar desde a sua concepção, no que tange à 

possibilidade de escolher os objetivos e bens constitucionais que seriam mais dignos de 

tutela, até a verificação dos resultados efetivamente obtidos e sugestão de eventuais 

correções a serem adotadas. 

Dentre as formas de controle popular, podem-se destacar os projetos de 

iniciativa popular, os quais, não obstante pouco utilizados, inclusive devido à rigidez 

dos requisitos formais para a sua aprovação,569 representam um meio para a população 

submeter diretamente os projetos de seu interesse à apreciação do Congresso Nacional. 

Justamente para facilitar o controle da eficácia dos incentivos por parte da 

população, é imprescindível que a lei instituidora explicite os objetivos que pretende 

implementar e o prazo dentro do qual se propõe a fazê-lo, bem como que o poder 

público preste contas periodicamente dos resultados efetivamente obtidos. É o que 

dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 48 e 49, ao estabelecer o dever 

de ampla discussão e debate das estratégias orçamentárias, bem como a divulgação dos 

resultados da execução dos planos, com destaque para a exposição nos sítios eletrônicos 

governamentais.  

Ao tomar conhecimento das metas que o incentivo fiscal se propunha a 

alcançar e compará-las com os resultados efetivamente obtidos, a população pode 

formular um juízo bem adequado acerca de sua eficácia e legitimidade, podendo sugerir 

modificações e adaptações em sua sistemática ou pleitear a sua revogação, quando 

ineficiente, ou sua anulação, quando ilegal.  
                                                 
567 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
II - a cidadania; 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
(BRASIL. Constituição (1988). Legislação Federal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acesso em 16 jul. 2013).   
568 Acerca da defesa da participação popular e da democracia participativa, cf. BONAVIDES, Paulo. 
Teoria Constitucional da Democracia Participativa: por um direito constitucional de luta e resistência. 
Por uma nova hermenêutica. Por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001. 
569Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 2º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, 
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. previstos nesta Constituição.  
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Por fim, vale ressaltar que qualquer cidadão é parte plenamente legitima 

para a interposição de ação popular, conforme dispõe o artigo 5º, LXXIII, da 

Constituição Federal. Regulamentada pela Lei 4.717/1965,570 a ação popular tem por 

objetivo a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, tutelando ainda a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio 

histórico e cultural. 

Tendo em vista que a concessão indevida de um incentivo fiscal configura 

nítido desvio de finalidade, caracterizando-se como ato lesivo ao patrimônio público, 

uma vez que redunda em renúncia de receita aos cofres do tesouro, bem como macula a 

moralidade administrativa, já que implica em um privilégio infundado concedido a 

alguns contribuintes específicos, tal ato é plenamente passível de ser anulado por meio 

de ação popular. 

Nos termos de seu artigo 6º,571 a ação popular poderá ser interposta contra 

as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, 

funcionários ou administradores que tenham autorizado, aprovado, ratificado ou 

praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e 

contra os beneficiários diretos do mesmo. Portanto, a ação popular deverá ser interposta 

contra o ente público que concedeu indevidamente o benefício, contra a autoridade 

responsável pelo ato impugnado, e contra aquele que usufruiu indevidamente da 

redução de seu ônus tributário.   

Vale ressaltar que o cidadão que propuser a ação popular fica 

completamente isento de quaisquer encargos processuais, como custas judiciais e do 

ônus da sucumbência, salvo a hipótese excepcional de que seja comprovada a sua má-

fé, no intuito manifesto de prejudicar alguma das pessoas indicadas no artigo 6º da lei. 

Ressalte-se que o Ministério Público deverá obrigatoriamente figurar no 

feito, na condição de custos legis, ou fiscal da lei, devendo assegurar que as requisições 

                                                 
570 BRASIL. Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular. Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm>, acesso em 16 jul. 2013).  
571  Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, 
contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou 
praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os 
beneficiários diretos do mesmo. (BRASIL. Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular. 
Legislação Federal do Brasil. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm>, 
acesso em 16 jul. 2013).   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm
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de informações e documentos feitas pelo postulante às entidades demandadas sejam 

cumpridas.572 

                                                 
572Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil, observadas 
as seguintes normas modificativas: 
I - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
a) além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público; 
b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos que tiverem sido referidos pelo 
autor (art. 1º, § 6º), bem como a de outros que se lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, 
ficando prazos de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para o atendimento. 
§ 1º O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições, a que se refere o inciso 
anterior, sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz. 
(BRASIL. Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular. Legislação Federal do Brasil. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm>, acesso em 16 jul. 2013).   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho, ao longo de seus cinco capítulos, se propôs a realizar 

uma exposição crítica dos requisitos atualmente vigentes para a concessão de incentivos 

fiscais, bem como dos principais mecanismos para controlar a legalidade, o impacto 

orçamentário e a eficácia destas medidas.  

Realizado o cotejo das exigências atualmente existentes para a concessão de 

incentivos fiscais, percebeu-se que estas são insuficientes para garantir uma adequada 

aplicação de tal técnica, tendo em vista que os requisitos estão centrados essencialmente 

nos aspectos formais do incentivo fiscal, desconsiderando os resultados que o mesmo 

seria capaz de produzir sobre a realidade  

Constatada esta deficiência no manejo de tais instrumentos, passou-se a 

envidar esforços tendo em vista o objetivo primordial da pesquisa: a proposição de 

novos critérios e requisitos capazes de promover uma aproximação ainda maior dos 

incentivos fiscais com o interesse público. Para tanto, adotou-se como ideia diretriz o 

conceito de democracia, concebida como o sistema de governo cujas decisões se 

submetem a parâmetros objetivos de controle. 

Para estabelecer os parâmetros que melhor se adéquam à noção de 

democracia, procurou-se, nos dois primeiros capítulos, revolver as noções de igualdade 

e justiça social e estabelecer suas conexões com a ideia de democracia, de maneira a 

formular uma concepção mais precisa de tal conceito e delimitar as finalidades que 

podem ser buscadas através da tributação. 

Tais ideias servirão de anteparo para a elaboração de uma nova perspectiva 

de justiça fiscal, desenvolvida ao longo do terceiro capítulo, onde se propôs a ampliação 

de tal conceito para abranger tanto os aspectos fiscais quanto os extrafiscais da 

tributação. Sob esta ótica, os incentivos fiscais, inseridos no âmbito da extrafiscalidade, 

também estariam sujeitos aos mandamentos da justiça fiscal.     

Com base neste aparato teórico-conceitual, desenvolvido nos três capítulos 

iniciais, procurou-se estabelecer os fundamentos da legitimação dos incentivos fiscais 

sob a perspectiva da coletividade e dos cidadãos, que são (ou deveriam ser) os seus 

genuínos destinatários.    

Realizada esta análise, concluiu-se pela necessidade de proceder ao 

refinamento da atual sistemática de concessão dos incentivos fiscais, com a proposição 

de alguns critérios adicionais a serem observados, dentre estes, a exigência de uma 
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adequada fundamentação do incentivo fiscal, através da demonstração de que a adoção 

de tal técnica seria a medida mais eficaz para a obtenção do objetivo constitucional 

escolhido e para a implementação da meta traçada; a necessidade de controle qualitativo 

dos incentivos fiscais, voltado para a verificação dos resultados práticos obtidos a partir 

da utilização do incentivo, ao lado do tradicional controle quantitativo dos mesmos, 

voltado essencialmente para a apuração do montante da renúncia de receitas e para as 

respectivas medidas de compensação, bem como o dever de demonstração periódica dos 

resultados, para que os mesmos possam se submeter ao acompanhamento por parte da 

população. 

Devidamente explicitados os objetivos gerais do trabalho e a sua 

estruturação tendo em vista a problemática que se buscou solucionar, passa-se a a 

analisar algumas das  conclusões que se pode extrair, que passam a ser elencadas a 

seguir: 

1 -  Uma vez que a democracia foi alçada pela filosofia política moderna à 

condição de principal fonte de legitimação dos atos do poder público, 

estes devem necessariamente guardar congruência com os anseios e as 

necessidades dos destinatários de tais atos: o corpo dos cidadãos ou a 

coletividade. Nesse contexto, pode-se concluir que não basta que os atos 

do poder público sejam editados em conformidade com a lei, mas que 

estes de fato se orientem pela satisfação das reais demandas da 

sociedade, sob pena de serem ilegítimos, não obstante legais; 

2 - Tendo em vista que o conceito de democracia é necessariamente plural, e 

pode ser objeto de estudo de ramos do conhecimento os mais variados, 

diversos são os enfoques e perspectivas de análise a que pode se sujeitar. 

O presente estudo optou por uma abordagem essencialmente filosófica e 

política da democracia, tomando por base os seus fundamentos e 

pressupostos, que estão intrinsecamente vinculados à noção de igualdade, 

bem como orientada pela noção de controle, segundo a qual todo ato ou 

decisão governamental deve se sujeitar a parâmetros de correção a serem 

analisados por parte de seus destinatários, não apenas sob o aspecto 

formal ou procedimental, mas também no que se refere aos resultados 

obtidos por meio de sua utilização; 

3- Dessa forma, formulou-se uma concepção de Democracia como o sistema 

de governo que se opõe radicalmente às decisões políticas arbitrárias, 
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entendidas estas como qualquer tipo de decisão que não possua uma 

justificativa suficiente para sua prática, ou que seja desproporcional, 

quando, muito embora possua um fundamento ou motivação válida, 

excedeu os limites da razoabilidade em sua aplicação prática; 

4 - Tendo em vista que o conceito de democracia, por si só, não é capaz de 

estabelecer uma diretriz para a ação política, posto que demanda sua 

complementação por meio da com outras ideias que lhe confiram 

concretude, procurou-se estabelecer as interrelações que existem entre a 

democracia e outras ideias correlatas, como a noção de igualdade e de 

justiça social. Nesse contexto, são democráticas e, consequentemente, 

legítimas, as decisões que promovem diretamente os interesses da 

coletividade, e não os de um seguimento ou grupo determinado, seja por 

tutelar um bem de titularidade difusa, seja por corrigir as distorções e 

iniquidades no seio social, por meio de políticas redistributivas; 

5 - Dentre as diversas concepções existentes em torno da justiça social, 

optou-se pela adoção do paradigma rawlsiano da justiça como equidade, 

que se assenta sobre dois princípios fundamentais: o princípio da 

igualdade de direitos e oportunidades, de maneira que a todos os 

indivíduos devem ser asseguradas iguais possibilidades de progredir e 

realizar seus propósitos pessoais; o princípio da diferença, segundo o 

qual as eventuais desigualdades sociais e econômicas só se legitimam na 

medida em que destas resulta um maior benefício para a coletividade que 

o de uma igualdade estanque e inflexível. Dentre os postulados de Rawls, 

o princípio da diferença é o que melhor fundamenta o tratamento 

diferenciado estabelecido pelos incentivos fiscais,  ao estabelecer que 

somente aquelas diferenciações que corroboram para o bem da 

coletividade é que são consideradas legítimas; 

6 - Com base na compreensão conjunta das noções de democracia, 

igualdade e justiça social, propôs-se uma reformulação e consequente 

ampliação da tradicional concepção de justiça fiscal, que se costuma 

confundir com o mandamento da capacidade contributiva. Concluiu-se 

que a noção de justiça fiscal é mais ampla que a de capacidade 

contributiva, tendo em vista que a mesma deve englobar tanto os 

objetivos fiscais quanto os extrafiscais da tributação, como a 
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redistribuição de renda, o fomento ao desenvolvimento, a promoção da 

cultura e do desporto, a tutela do meio ambiente e do patrimônio cultural, 

dentre outras finalidades; 

7- No que se refere ao gênero dos incentivos fiscais, pode-se concluir que 

este não se confunde com nenhum dos instrumentos técnicos para a sua 

implementação, como é o caso das imunidades, isenções, crédito 

presumido, alíquota zero, dentre outros institutos, que se caracterizam 

por seu aspecto formal, enquanto que os incentivos fiscais se 

particularizam por seu viés finalístico. Da mesma forma, estabeleceu-se 

uma distinção entre os incentivos fiscais e os benefícios fiscais, vez que 

divergem em seus objetivos: enquanto estes possuem um intuito 

conservativo, vez que visam proteger uma determinada situação digna de 

tutela, os incentivos fiscais possuem um intuito prospectivo, vez que 

efetivamente se destinam a provocar uma modificação na realidade 

social; 

8 - Tendo em vista que o fato dos incentivos fiscais flexibilizaram o 

mandamento da capacidade contributiva e instituírem um tratamento 

desigual entre os contribuintes, além de configurar uma prática estatal 

intervencionista, conclui-se pela excepcionalidade do referido instituto, 

bem como pela sua provisoriedade, de maneira que devem ser adotados 

por um período determinado, que seja apenas o suficiente para alcançar o 

objetivo pretendido, com a posterior revogação do incentivo; 

 9 - Tendo em vista a excepcionalidade dos incentivos fiscais, concluiu-se 

pela necessidade de adoção de alguns critérios adicionais para a sua 

legítima instituição e posterior concessão tais como a explicitação do 

respectivo fundamento constitucional que legitima a instituição do 

incentivo fiscal, a introdução da lógica dos resultados, por meio do 

estabelecimento de metas, com objetivos bem definidos a serem 

alcançados em períodos de tempo preestabelecidos, a imposição de 

condições específicas a serem observadas pelo destinatário, de maneira a 

garantir que os resultados globais pretendidos sejam alcançados, bem 

como a periódica exposição dos resultados alcançados para que a 

população possa avaliar a sua eficácia ao longo do tempo; 
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10 - Ainda tendo em vista a excepcionalidade dos incentivos fiscais, 

concluiu-se pela necessidade de ampla sujeição aos mecanismos de 

controle, tanto por parte do poder executivo concedente, que deverá 

verificar se se encontram presentes os requisitos necessários para a sua 

concessão, pelo Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, 

competentes para averiguar a legalidade do ato de concessão e a própria 

efetividade dos incentivos fiscais, o Poder Judiciário, que poderá declarar 

a inconstitucionalidade dos incentivos fiscais ilegais, bem como dos 

incentivos ilegítimos, aqueles que se distanciam bastante do objetivo 

pretendido, observando-se a possibilidade de modulação dos efeitos da 

decisão, nos casos em que os beneficiários estejam de boa-fé, e, por fim, 

a possibilidade de controle popular, por meio do voto, de audiências 

públicas de consulta popular, pela proposição de projetos de iniciativa 

popular e pelo instrumento da ação popular, previsto no artigo 5º, inciso 

LXXIII, da Constituição Federal. 
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