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Apresentação

A presente obra é uma coletânea de artigos que, em sua
maioria, foram produzidos pelos respectivos autores em disciplinas que
ministro nos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Federal do
Paraná- UFPR.
A qualidade dos textos, aliada à proficiência dos autores e a
grande oportunidade que me foi franqueada pelo Prof. Eduardo Mattos, de
quem tive a honra e felicidade de ter sido professora de graduação no
curso Direito daquela Universidade, possibilitaram a materialização do
projeto pessoal de organizar, com vistas à publicação, coletânea de textos
de alunos e ex-alunos dos programas de pós-graduação stricto sensu da
UFPR.
É fato que os tradicionais livros impressos em papel têm sido
paulatinamente substituídos por obras eletrônicas, assim como é fato que,
embora ainda acanhada a utilização de livros eletrônicos relativamente às
impressas, a tendência é que, em futuro brevíssimo, o cenário seja o
inverso, com predominância da utilização de livros eletrônicos em
detrimento dos físicos. Essa é uma propensão da realidade e do momento
histórico que vivemos. Neste sentido, digna dos mais profundos elogios a
iniciativa do Prof. Eduardo Mattos, de constituir e estruturar a Editora
Virtual Gratuita - EVG.
É, sem dúvidas, uma iniciativa harmônica com o momento
histórico que estamos vivendo e atenta ao incremento da veiculação de
ideias e informações por meio eletrônico, mas que, em especial e
sobretudo, revela o interesse e o esforço do seu empreendedor em
universalizar a pesquisa científica de qualidade o que é, para mim, na
condição de sua ex-professora, motivo de orgulho e profunda satisfação.
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Certamente, são iniciativas como esta que me fazem acreditar
que nenhuma entre as atividades profissionais que desempenho é mais
gratificante do que a de ensinar e ter a oportunidade de conhecer e
conviver com grandes profissionais, como é o caso do Prof. Eduardo
Mattos.
Alguns dos textos objeto da presente coletânea são fruto das
pesquisas empreendidas pelos autores na produção de suas dissertações
de mestrado e teses de doutoramento, outros revelam o aprofundamento
de ideias desenvolvidas durante as disciplinas que cursaram, em que
enfrentamos os temas da Capacidade Contributiva, Solidariedade e Justiça
Fiscal.
Assim, recomendo fortemente a leitura dos trabalhos que
compõem a presente coletânea, assim como as demais obras publicadas
pela editora Editora Virtual Gratuita - EVG, cuja exigência e cuidado na
produção dos livros são dignas de nota e responsáveis pela excelência de
suas publicações.

Curitiba, agosto de 2016

Betina Treiger Grupenmacher
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O PRINCÍPIO JURÍDICO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO: Análise de sua aplicação nos casos de
extrafiscalidade e nos tributos indiretos

Carlos Renato Cunha1
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O PRINCÍPIO JURÍDICO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: Análise de sua aplicação
nos casos de extrafiscalidade e nos tributos indiretos

1. Introdução

Pretende-se no presente trabalho realizar uma análise, do ponto de
vista jurídico, acerca do Princípio da Capacidade Contributiva no direito positivo
brasileiro.
Para tanto, se buscará um conceito de referido princípio, partindo-se
desde uma visão pré-jurídica, própria da Ciência das Finanças, até a uma visão de
seu significado em nosso ordenamento jurídico, como norma inserida no Sistema
Tributário Nacional.
Com isso, poder-se-á passar a um estudo acerca de sua aplicação
nos casos de aplicação extrafiscal dos tributos, assim como no caso dos tributos
indiretos, temas que geram grande celeuma doutrinária.

2. Princípio da Capacidade Contributiva: da Ciência das Finanças ao
limite jurídico

Hoje parece algo ínsito ao próprio conceito de tributo, que o
legislador eleja, como hipótese normativa, fatos que sejam signo de riqueza do
contribuinte.1 Aparenta ser um sem-sentido que o tributo recaia sobre meros fatos

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 81 e 96; BECKER, Alfredo
Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário, p. 535; CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito
1
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jurídicos, como a chuva, ou a atos despidos de natureza econômica, como o
respirar-se, ou, quiçá, sobre o celibato.2 BALEEIRO salientou que com exceção de
“colônias atrasadas ou no fisco local dum ou doutro país, os tributos, no mundo

contemporâneo, são prestações em dinheiro e medem-se em termos monetários.”3
Nem sempre foi assim, no entanto. Como ilustração, convém
recordar o exemplo que CARRAZA traz, acerca da tributação da Rússia czarista
sobre o tamanho da barba do contribuinte4.
Isso pode parecer óbvio, mas não o é. Afinal, o que veda, em nosso
ordenamento jurídico atual, a tributação de atos ou fatos jurídicos sem qualquer
conteúdo econômico?
Quer nos parecer que o fundamento jurídico da necessária
tributação sobre atos que possuam conteúdo econômico encontra-se na exigência
da igualdade.
A Constituição da República de 1988 prevê a garantia de igualdade
genérica no artigo. 5º, caput, que enuncia que “todos são iguais perante a lei”. O faz
novamente, dessa feita de forma específica, quando trata do sistema tributário
nacional, com a seguinte redação:

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; [...]

Tributário, p. 173-174; COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário, p. 74; JARACH, Dino. O fato
imponível, p. 110.
O último exemplo foi dado por CARRAZZA, Roque Antonio. Op. Cit., p. 96. De se notar que JARACH
considera possível, em tese, a criação de tributos sobre quaisquer pressupostos de fato: JARACH,
Dino. Op. Cit., p. 110.
2

3

BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao poder de tributar, p. 749.

4

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 87.
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Sempre se considerou a igualdade vinculada à idéia de justiça. 5
GRUPENMACHER recorda, por outro lado, que o fundamento remoto da isonomia é
o Princípio Republicano.6 Todavia, DERZI expõe bem que “apesar de o princípio da

igualdade formalmente exigir o mesmo tratamento para pessoas iguais, a
dificuldade está em decidir o que é igual, que aspectos são relevantes ou não,
valiosos ou sem valor.”7
A igualdade, do ponto de vista formal, implica na comparação entre
dois seres, que podem, ou não, ser considerados iguais, mediante a utilização de
um dado critério.8 É um “dever puramente formal porque estabelece uma forma

que só funciona com a complementação de conteúdos”.9 O problema se impõe ao
se perscrutar do sentido concreto de igualdade, vale dizer, estabelecer qual o
critério de comparação, em que há diversos posicionamentos ideológicos,
filosóficos, axiológicos, políticos, etc.10
O princípio da igualdade tributária veda o tratamento diverso a
indivíduos que se encontrem nas mesmas condições.11 O critério de discrimen,
como recorda BALEEIRO, é a situação econômica do contribuinte. 12 Para ÁVILA, a
“capacidade contributiva é, na verdade, um critério de aplicação da igualdade”.13
Com tal visão concordam, por exemplo, CARRAZZA, DERZI, MOLINA, FABO e

5

DERZI, Mizabel Abreu Machado. Notas. In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao poder

de tributar, p. 522.

GRUPENMACHER, Betina Treiger. Eficácia e Aplicabilidade das Limitações Constitucionais ao
Exercício da Competência Tributária, p. 45.
6

7

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 522.

8

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 525-526.

9

ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário, p. 364.

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 522-530, passim; CARVALHO, Paulo de Barros. Op.
Cit., p. 159; MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Capacidad econômica y sistema fiscal, p. 85.
10

11

BALEEIRO, Aliomar. Op. Cit., p. 520.

12

BALEEIRO, Aliomar. Op. Cit., p. 520.

13

ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 365.
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CARVALHO.14
Eis aqui, nos parece, a chave da questão. Prevendo nosso
ordenamento a necessária igualdade entre os contribuintes no dever de pagar
tributos, o único critério a permitir a comparação é a sua situação econômica, e
não a cor de sua pele ou cabelo. Isso somente pode ser aquilatado, de forma
objetiva, com a tributação sobre atos do contribuinte que demonstrem a
existência de conteúdo econômico.15
Essa necessidade de que a tributação recaia sobre fatos presuntivos
de riqueza, ou seja, sobre fatos que demonstram a existência de capacidade
econômica do contribuinte, é o primeiro aspecto da proteção à capacidade
contributiva.16 É a chamada capacidade contributiva objetiva, que, nesse sentido,
encontramos pressuposta no próprio princípio da igualdade resguardado
constitucionalmente.17 E, ainda que sem previsão expressa, tal exigência
constitucional se faria presente, se há proteção à igualdade.18
Muito já se discutiu sobre a capacidade contributiva, que possui
longa história.19 Desde a visão que vinculava a capacidade contributiva à fruição
dos serviços públicos, até análises mais recentes, como a de MOSCHETTI ou de
CARRAZZA, Roque Antonio. Op. Cit., p. 81; DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 536;
MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Op. Cit., p. 84, 87-88; FABO, Diego Marin-Barnuevo. La protección del
mínimo existencial en el âmbito del I.R.P.F., p. 14; CARVALHO, Paulo de Barros. Op. Cit., p. 174. Dentre
os que pensam de maneira diversa, no sentido de que a capacidade contributiva advém da ordem
natural das coisas, sendo algo diverso da igualdade, cita-se o exemplo de AMARO, Luciano. Direito
Tributário Brasileiro, p. 138 e 140.
14

15

Veja-se: CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método, p. 267.

16

BECKER considera esta uma das “constrições jurídicas” ao conceito de capacidade contributiva.
Veja-se: Becker, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 527.
17

Nesse sentido: DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 523; CARRAZZA, Roque Antonio. Op.

Cit., p. 84; COSTA, Regina Helena. Op. Cit., p. 74.

Assim pensam: GRUPENMACHER, Betina Treiger. Op. Cit., p. 61; BALEEIRO, Aliomar. Op. Cit., p. 687;
DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 536; CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito
Tributário, p. 349; TORRES, Ricardo Lobo. Op. Cit., p. 94; AMARO, Luciano. Op. Cit., p. 138. De se notar
que na Constituição Alemã de 1949 não há previsão expressa acerca da capacidade contributiva,
tendo o Tribunal Constituição Alemão inferido o princípio a partir da igualdade. Veja-se: MOSCHETTI,
Francesco. Op. Cit., p. 55; MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Op. Cit., p. 84; MILLÁN, Emilio Cencerrado.
El mínimo exento en el sistema tributário español, p. 29-30; FABO, Diego Marin-Barnuevo. Op. Cit., p.
15, 31-39.
18

19

BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 509-511.
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MOLINA calcadas no princípio da solidariedade social, várias teorias intentaram
compreender o princípio em tela.20
BECKER considera a previsão constitucional acerca de referido
princípio como a “constitucionalização do equívoco”.21 Seja como for, a normaprincípio encontra-se positivada, e seus efeitos no ordenamento jurídico merecem
detida reflexão.22
Inicialmente, deve-se aclarar que se pode falar de “capacidade
contributiva” no plano pré-jurídico e jurídico.23 No plano pré-jurídico, falamos da
capacidade contributiva como princípio econômico, no momento anterior à
positivação de valores no texto constitucional.24 Pode-se supor que foi levando em
consideração este vetor axiológico que o Constituinte previu diversas imunidades
e casos de tratamento diferenciado na tributação. Da mesma forma, muitas
isenções e outros meios de exoneração tributária são estabelecidas, no plano
infraconstitucional com base em tal valor, de importância fulcral na seara da
Política do Direito.25
Mas não é esse o foco do presente trabalho. Tal espécie de análise
parece-nos perder relevância numa análise que pretenda pertencer à Ciência do
Direito em sentido estrito. Aqui se tratará apenas da capacidade contributiva como
princípio jurídico, que atua limitando os meios pelos quais poderá o legislador

Sobre o tema, veja-se: MOSCHETTI, Francesco. El principio de capacidad contributiva, p. 73-102;
DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 690; MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Op. Cit., p. 81, 94;
FABO, Diego Marin-Barnuevo. Op. Cit.., p. 21, TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e
Tributário, p. 92-93; BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 511-514.
20

21

BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 514.

22

“[...] apesar de haver no caso o mais notável exemplo de constitucionalização do equívoco, ainda é
possível encontrar naquela regra constitucional [a capacidade contributiva] um mínimo de certeza
e praticabilidade que revelam sua juridicidade e que delimitam o restrito campo de sua eficácia
jurídica.” [grifos no original] BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 519.
BECKER alerta que a capacidade contributiva é “genuína regra de Direito Natural”, enquanto que
JARACH afirma que se trata de um conceito a priori para o direito, proveniente da Ciência das
Finanças. Veja-se: BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 521; JARACH, Dino. Op. Cit., p. 114.
23

24

Não à toa, CARVALHO considera a capacidade contributiva objetiva como valor pré-jurídico:
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso..., p. 174.
25

Sobre as exonerações tributárias, veja-se: COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do

Tributo, da Interpretação e da Exoneração Tributária, p. 199-275, passim.
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instituir tributos, e que difere das já estabelecidas imunidades ou previsões de
tratamento

diferenciado,

ou

ainda

de

isenções

concedidas

no

plano

infraconstitucional.26
Parece-nos com inteira razão BECKER, quando afirma o seguinte:

No momento em que o “princípio de capacidade contributiva” recebeu a
juridicização mediante sua formulação como regra jurídica
constitucional, este princípio necessariamente sofreu violenta pressão
constritora (recorde-se de seu excesso de conteúdo deontológico e sua
conatural “ripugnanza” à formulação preceptiva) que deformou seu
conteúdo, reduzindo-o a um mínimo de certeza e praticabilidade, isto é, a
uma regra constitucional cuja regra (norma preceptiva) é muito simples
e cuja eficácia jurídica é muito restrita. 27

Vejamos, pois, qual o restrito significado jurídico de tal princípio.

3. O significado jurídico do Princípio da Capacidade Contributiva

Para DERZI, a Constituição brasileira, ao prever expressamente a
competência tributária em relação a impostos, esgotou a capacidade econômica
objetiva, genericamente.28 CARVALHO afirma algo semelhante, ao entender que no
Brasil há observância do princípio da capacidade contributiva objetiva (que ele
entende ser a única acepção do princípio, e ainda assim, como dado pré-jurídico),
pois todos os tributos conhecidos possuem por hipótese dados que denotam a
existência de riqueza.29
A nosso ver, não houve qualquer esgotamento. Afinal, se a afirmação

26

BECKER expõe as limitações que o Direito causa à idéia de capacidade contributiva da ciência das
finanças, quando este é positivado. Veja-se: BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 526-528.
27

BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 526-527.

28

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 691.

29

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito..., p. 307.
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parece ser verdadeira se levarmos em consideração os impostos, detalhados no
texto constitucional pela discriminação de competência tributária, não se pode
olvidar que tal norma-princípio continua válida como limitação à liberdade do
legislador em casos de reforma constitucional ou criação de normas
infraconstitucionais, exemplificativamente nos seguintes casos:
a) emendas constitucionais que prevejam novas hipóteses de
competência tributária, ou modifiquem as atualmente estabelecidas, como
ocorreu com a de n. 39/2002, que inseriu o artigo 149-A na Constituição de 1988;
b) a competência residual ou de impostos extraordinários outorgado
à União, nos artigos 154 e 195, § 4º da Constituição.
Tradicionalmente, a doutrina costuma apontar que, além da
capacidade contributiva no sentido objetivo, retro-mencionada, existe a
capacidade contributiva subjetiva ou relativa, ligada à concreta e real aptidão de
determinada pessoa para o pagamento de certo tributo.30
O

tema

merece

maior

aprofundamento.

Numa

primeira

aproximação, podemos afirmar que o que se encontra implícito na Igualdade, além
da exigência de observância da capacidade contributiva objetiva, é a necessidade
de garantia de tributação isonômica entre contribuintes com a mesma situação
econômica, vale dizer, a exigência da observância da capacidade contributiva

subjetiva. Isso se alcança através de uma tributação proporcional à capacidade
econômica de cada um.31 Esse é um conceito de capacidade contributiva subjetiva
que podemos chamar de fraco.
De se notar, no entanto, que juridicamente a análise de tal faceta se
dá, exclusivamente, em relação a cada tributo em particular, e não globalmente,

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 690; CARVALHO, Paulo de Barros, Curso..., p. 174;
CARRAZZA, Roque Antonio. Op. Cit., p. 81; COSTA, Regina Helena. Op. Cit., p. 74.
30

31

Considerando que a capacidade contributiva, conjugado com a igualdade, direciona os tributos à
proporcionalidade: AMARO, Luciano. Op. Cit., p. 141. Em sentido contrário, entendendo que a
tributação proporcional é contrária à capacidade contributiva, veja-se: CARRAZZA, Roque Antonio.
Op. Cit., p. 82-83.

16

como predicaria a capacidade contributiva subjetiva da Ciência das Finanças. 32
Portanto, encontram-se, a nosso ver, implícitas na própria ideia de
igualdade, a exigência de uma tributação que incida sobre fatos que demonstrem
a existência de capacidade econômica (capacidade contributiva objetiva), e que
garanta uma tributação isonômica, que incida proporcionalmente à capacidade
econômica de cada contribuinte (capacidade contributiva subjetiva).
Parece-nos, como visto, que a exigência da capacidade contributiva

objetiva e da capacidade contributiva subjetiva fraca encontram-se já
pressupostas no art. 5º, caput e art. 150, inciso II de nossa atual Constituição.33
Se observada a capacidade contributiva somente pela lente da
igualdade, todo e qualquer signo de riqueza poderia ser tributado, sem limitação,
desde que garantida a isonomia entre situações econômicas semelhantes. Todavia,
observando-se sistematicamente o ordenamento jurídico pátrio, verifica-se uma
limitação constitucional à tributação baseada exclusivamente na Igualdade. Tratase da garantia da propriedade privada (art. 5º, caput e inciso XXII, da CR/88),
consubstanciada na seara tributária, especificamente, pela regra do não-confisco
(art. 150, inciso IV, da CR/88).34
O confisco é a “absorção total ou substancial da propriedade privada,
pelo Poder Público, sem a correspondente indenização”, sendo “medida de caráter
sancionatório”, “admitida apenas excepcionalmente”.35 Sendo garantida a
propriedade privada, é vedado ao Estado subtraí-la, salvo através da
desapropriação, mediante prévia e justa indenização (art. 5º, XXIV da CR/88).36
Com efeito, a tributação não pode ser de tal monta que importe em confisco, por
32

BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 527.

33

Diversamente, entendendo que na igualdade encontra-se pressuposta a capacidade contributiva
subjetiva, mas não a objetiva, que estaria calcada no art. 145, § 1º da CF/88, veja-se: CARVALHO,
Paulo de Barros, Curso..., p. 174.
34

Em sentido diverso, entendendo que o não-confisco deriva da própria capacidade contributiva,
veja-se: CARRAZZA, Roque Antonio. Op. Cit., p. 93; COSTA, Regina Helena. Op. Cit., p. 75. Entendendo
que o não-confisco se liga à proibição de excesso e à igualdade: MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Op.
Cit., p. 130.
35

COSTA, Regina Helena. Op. Cit., p. 75.

36

Há temperamentos a tal garantia, como as previstas nos art. 5º, inciso XLV e XLVI, art. 243.
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“’esgotar’ a riqueza tributável das pessoas”.37
Não é fácil estabelecer os contornos do que, efetivamente, seria
confiscatório em matéria tributária.38 BARROS CARVALHO, por exemplo, entende
que a regra do não-confisco é apenas uma tênue advertência para o legislador: a
carga tributária tem limite, e só isso.39 BALEEIRO, com propriedade, afirma:

O problema reside na fixação de limites, excedidos os quais, esses
objetivos prometidos pela Constituição, estariam irremediavelmente
feridos. Tribunais estrangeiros já se inclinaram por critérios empíricos,
como o de 33% da renda, adotado pela Corte Suprema da Argentina. Mas
esse problema é fundamentalmente econômico. E, à luz da econômica,
fácil provar, até com a experiência, que, na tributação progressiva, se
poderá atingir até quase 100% da renda – do que há fartos exemplos –
sem destruir a propriedade, impedir o trabalho, desencorajar a iniciativa
ou ultrapassar a capacidade econômica. 40

De qualquer forma, se pode divisar que tal garantia constitucional
põe limites mínimos e máximos à tributação conforme à capacidade econômica do
contribuinte. O limite máximo, que poderíamos chamar de fronteira confiscatória
em sentido estrito, e o limite mínimo, que seria o chamado mínimo vital.
Também já se sucederam diversas teorias sobre o mínimo
existencial, ou vital, sendo que desde a Idade Média se conhece o axioma “primum

vivere, deinde tributum solvere”.41 MILLÁN o conceitua como

O requerimento constitucional de justiça tributária que, diante a
ausência de riqueza ou diante de sua presença de forma insuficiente,
impede o exercício do poder tributário por carecer este elemento básico
37

CARRAZZA, Roque Antonio. Op. Cit., p. 93.

Veja-se: DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 576; CARV ALHO, Paulo de Barros. Op. Cit., p.
170; COSTA, Regina Helena. Op. Cit., p. 76; MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, p.
53; AMARO. Luciano. Op. Cit., p. 145.
38

39

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso..., p. 173.

40

BALEEIRO, Aliomar. Op. Cit., p. 567.

FABO, Diego Marin-Barnuevo. Op. Cit.., p. 24-31. Sobre a sucessão de teorias, veja-se também:
MILLÁN, Emilio Cencerrado. Op. Cit., p. 13-24.
41
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que lhe serve de fundamento e, correlativamente, exime legitimamente o
dever de contribuir aos titulares daquela riqueza.42

O mínimo vital, segundo COSTA, advém do próprio princípio da
capacidade contributiva, atuando como limite à tributação.43 O mesmo afirma
BECKER.44 Para MOSCHETTI, todo tributo deve respeitar pelo menos o mínimo vital,
como elemento essencial de personalização, ligada à capacidade contributiva.45
Também para DERZI, a tributação das parcelas de renda necessárias para a
própria aquisição da renda, assim como do mínimo necessário para existência
digna do contribuinte e da família, configura verdadeiro confisco.46 Por tal motivo,
referida autora considera que a capacidade econômica é pressuposto do princípio
do não-confisco, que garante o direito de propriedade.47
Para BALEEIRO, trata-se de princípio secular, pacífico e universal, ao
menos quanto ao imposto de renda, já se afirmando a impossibilidade de
tributação sobre o necessário físico há três séculos.48 Já MOLINA afirma se tratar
de um desdobramento lógico da aplicação do princípio da capacidade contributiva,
opinião compartilhada por FABO e por MILLÁN, sendo que este último ainda o vê
como um limite ao poder tributário e uma garantia jurídica do cidadão.49
Há quem defensa que a proteção ao mínimo vital encontra
sustentáculo no art. 6º ou no art. 7º, inciso VI da CR/88.50 De qualquer modo, a
42

MILLÁN, Emilio Cencerrado. Op. Cit., p. 63.

43

COSTA, Regina Helena. Op. Cit., p. 74.

44

BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 528.

MOSCHETTI, Francesco. Op. Cit., p. 267. De se notar que referido autor considera que o mínimo
vital é o mínimo para uma existência digna e livre, sendo mais do que, simplesmente, um mínimo
“vital”. Id. Ibid. MILLÁN considera que o mínimo vital pode variar, conforme o conceito de justiça de
cada comunidade e em cada momento histórico: MILLÁN, Emilio Cencerrado. Op. Cit., p. 39.
45

46

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 537 e 574.

47

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 537.

48

BALEEIRO, Aliomar. Op. Cit., p. 745 e 748.

MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Op. Cit., p. 117-123, passim; FABO, Diego Marin-Barnuevo. Op. Cit..,
p. 24; MILLÁN, Emilio Cencerrado. Op. Cit., p. 37, 65.
49

Nesse sentido, veja-se: DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 538; CARRAZZA, Roque
Antonio. Op. Cit., p. 94; MOSCHETTI, Francesco. Op. Cit., p. 268-269 (este último, analisando
dispositivo análogo da Constituição Italiana). Interessante notar que MILLÁN afirma que a
50
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proteção

ao

mínimo

vital,

cujo

fundamento,

como

visto,

encontramos

primordialmente na vedação de confisco, encontra-se impregnado de outros
enunciados no Texto Maior. Nesse sentido, ÁVILA aduz que:

Como os impostos devem ser graduados segundo a capacidade
econômica dos contribuintes, eles não podem aniquilar essa capacidade
econômica, no sentido de não permitir que o sujeito passivo possa ter a
possibilidade de desenvolver sua existência digna (art. 1º), sua livre
iniciativa (art. 170, caput), o livre exercício de atividade econômica (art.
170, parágrafo único) e sua propriedade privada (arts. 5º, caput, e 170,
II).51

De se recordar que também se incluem no mínimo vital os recursos
necessários para sustento da família.52 Além do fundamento no próprio direito à
propriedade, não se pode olvidar as normas que garantem proteção à família e ao
casamento (art. 226, § 3º e 7º e 229 CR/88), como aponta autorizada doutrina.53
Entendemos, pelo exposto, que a Igualdade não é o fundamento da proteção ao
mínimo vital. Este encontra-se, principalmente, na proibição de confisco.
Desse modo, a capacidade contributiva não se identifica com a
capacidade econômica, ainda que seja pressuposta uma correlação entre ambos. 54
Antes, aquela é um recorte jurídico sobre esta. Como bem afirma MOSCHETTI, a
capacidade econômica é “condição necessária, mas não suficiente, da capacidade

contributiva”.55 Desse modo, só há capacidade contributiva subjetiva, em face da
proibição de confisco, quando há renda ou patrimônio líquidos, disponíveis para o
Constituição Brasileira é um exemplo em que há previsão expressa de proteção ao mínimo vital,
com base em referido dispositivo, o que, contraditoriamente, não ocorreria no caso italiano, em que
há dispositivo com redação análoga. Veja-se: MILLÁN, Emilio Cencerrado. Op. Cit., p. 28-29.
51

ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 363.

MOSCHETTI, Francesco. Op. Cit.,p. 266; MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Op. Cit., p. 121-123; MILLÁN,
Emilio Cencerrado. Op. Cit., p. 40.
52

53

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 538-539.

MOSCHETTI, Franceso. Op. Cit., p. 67, 73. Em sentido contrário: CARRAZZA, Roque Antonio. Op. Cit.,
p. 97.
54

MOSCHETTI, Francesco. Op. Cit., p. 74. Os textos em língua estrangeira foram objeto de tradução
livre, e seguirão transcritas em notas de rodapé: “condición necesaria pero no suficiente de la
capacidad contributiva”.
55
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consumo. 56
Vê-se que a materialização da capacidade contributiva subjetiva
exige a concatenação de um plexo de dispositivos constitucionais, que limitam a
tributação sobre a capacidade econômica. Pode-se representar graficamente tal
situação, da seguinte forma:

Capacidade Econômica do Contribuinte
(exigêcia da Capacidade contributiva objetiva, decorrência da
igualdade)

Mínimo vital

Capacidade Contributiva subjetiva
(decorrência das limitações do nãoconfisco e garantia de propriedade)

Confisco em
sentido estrito

Ilustração 1

Numa segunda aproximação, pode-se vislumbrar um princípio da
capacidade contributiva em sentido forte, por assim dizer. Nesse caso, ultrapassase a mera tributação proporcional para uma função redistributiva de riquezas. 57
Para tanto, mister a progressividade tributária.
Nesse sentido, BALEEIRO aduz que “tributos graduados são os
progressivos, ou seja, aqueles cuja alíquota cresce à medida que se eleva a
quantidade ou o valor da coisa tributada.”58
Temos que é essa a capacidade contributiva a que alude a previsão
expressa do parágrafo § 1º do art. 145 da Carta Maior, que dispõe:

56

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 693.

57

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 539-540.

58

BALEEIRO, Aliomar. Op. Cit., p. 751.
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Art. 145. [...]
§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte. [grifo nosso]

MOSCHETTI, analisando a Constituição Italiana, faz uma ligação
necessária entre o artigo 53 e o Princípio da Solidariedade previsto no artigo 2º,
considerando que a finalidade redistributiva da tributação é ínsita ao princípio da
capacidade contributiva.59 MOLINA faz o mesmo, analisando a Constituição
Espanhola.60
Como bem sintetizado por ÁVILA, há autores que consideram a
progressividade como uma conseqüência lógica da capacidade contributiva, sendo
exemplos MOSCHETTI e MOLINA; outros, como BECKER e CARRAZZA, afirmam
existir uma vinculação entre ambos os princípios, mas sendo a progressividade
apenas uma possibilidade; para outros, há casos em que é impossível a aplicação
da progressividade, como afirma DERZI, em relação aos tributos indiretos; e, por
fim, há autores que consideram a progressividade como um refinamento da
capacidade contributiva, ainda que não seja uma decorrência lógica dela, como se
vê na obra de AMARO.61
A última corrente nos parece com a razão. A progressividade parece
ser a exigência do § 1º do art. 145 da Carta Maior, ao aludir à tributação graduada
conforme a capacidade econômica do contribuinte. Todavia, a capacidade
contributiva em sentido forte não nos parece pressuposta no Princípio da
Igualdade.62

59

MOSCHETTI, Francesco. Op. Cit., p. 122.

60

MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Op. Cit., p. 94, 127.

ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 383-384; MOSCHETTI, Francesco. Op. Cit., p. 122; MOLINA, Pedro
Manuel Herrera. Op. Cit., p. 94, 127; BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 530; CARRAZZA, Op. Cit., p.
82; DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 694; AMARO, Luciano. Op. Cit., p. 143.
61

62

ÁVILA entende que a progressividade encontra fundamento no princípio da solidariedade social, e
não na capacidade contributiva. ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 387.
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Concordamos, nesse sentido, com TIPKE, quando afirma:

Norma de finalidade social com finalidade distributiva é a relativa à
alíquota progressiva do imposto sobre a renda: ela recebe sua
justificação não do princípio da igualdade ou da capacidade contributiva;
esses princípios conduzem a uma alíquota fiscal proporcional. A
progressividade é muito mais uma expressão do distributivo Estado
Social.63

Muitos outros aspectos há, em relação à capacidade contributiva, a
serem estudados, mas que ultrapassam os limites do presente arrazoado, como
sua aplicação nos tributos referentes ao poder de polícia estatal; às pessoas
jurídicas; nos casos de praticabilidade; a outras espécies tributárias, além dos
impostos, etc.64 Contentamo-nos com o até aqui exposto, para que se possa
analisar a aplicabilidade de referido princípio em relação a tributos com finalidade
extrafiscal e aos impostos indiretos, objetos dos próximos itens.

4. Aplicação do princípio nos casos de extrafiscalidade

Bem conhecida é a distinção realizada tradicionalmente pela
doutrina, entre impostos com natureza fiscal e extrafiscal, embora não sejam
poucos os autores que, com zelo científico, alertam para a dificuldade no
estabelecimento de fronteiras entre um e outro caso, em várias hipóteses.65
De qualquer modo, um tributo com finalidade extrafiscal é uma
“forma de manejar elementos jurídicos usados na configuração dos tributos,
LANG, Joachim e TIPKE, Klaus. Steuerrecht, 16 ed. Köln: Otto Schmidt, 1998, p. 123, apud ÁVILA,
Humberto. Op. Cit., p. 387.
63

Veja-se: BALEEIRO, Aliomar. Op. Cit., p. 520, 543-546, 567; DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op.
Cit., p. 547-548, 556, 578, 694-695; CARVALHO, Paulo de Barros. Curso..., p. 172-173.
64

65

Como exemplo, veja-se: CARVALHO, Paulo de Barros. Curso..., p. 245.
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perseguindo objetivos alheios aos meramente arrecadatórios”.66
No estudo sobre o princípio da capacidade contributiva, muitos
autores apontam sua inaplicabilidade aos tributos extrafiscais. No caso brasileiro,
a redação do § 1º do art. 145, que afirma que o princípio será aplicado “sempre que
possível”, fortalece os argumentos nesse sentido.
AMARO, por exemplo, entende que a cláusula “sempre que possível”
abre campo para outras técnicas tributárias, como a extrafiscalidade. 67 BALEEIRO,
por sua vez, considera a tributação extrafiscal e a incidente sobre o poder de
polícia como derrogações totais ou parciais da capacidade contributiva, que não
afrontam a igualdade, opinião compartilhada por DERZI, que afirma que, no caso,
se labora com outros critérios de comparação.68 Para BALEEIRO, tributos
extrafiscais com caráter agressivo ou destrutivo, que seriam, em tese,
confiscatórios, são constitucionais.69 Nesse mesmo sentido, ÁVILA.70
Para MOLINA, analisando o ordenamento jurídico espanhol, se deve
distinguir da capacidade econômica alguns impostos que possuem função social
por métodos diversos de arrecadação. Para ele, a finalidade extrafiscal supõe uma
restrição ao direito de contribuir com base na capacidade econômica, e isto exige
o controle, em cada caso concreto, sobre:
a) se a medida é idônea;
b) se resulta necessária;
c) se é proporcional, com a ponderação entre a lesão à capacidade
econômica e os fins perseguidos.71
Contrariamente, há aqueles que entendem que os tributos
66

Id., Ibid.

67

AMARO, Luciano. Op. Cit., p. 139.

BALEEIRO, Aliomar. Op. Cit., p. 520, 543-546; DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 547548.
68

69

BALEEIRO, Aliomar. Op. Cit., p. 567.

70

ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 367.

71

MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Op. Cit., p. 128-129.
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extrafiscais se adéquam à capacidade contributiva, como BECKER, ao afirmar que
“a tributação extrafiscal, ao criar ou aumentar um tributo e ao isentar ou reduzir

outro tributo, sempre poderá e deverá (existindo a regra constitucional em
exame) fazê-lo em relação à riqueza do contribuinte e resguardando o mínimo
indispensável”72 O mesmo autor ressalta que, mesmo nos chamados tributos
“proibitivos” haverá inconstitucionalidade, pela ótica da capacidade contributiva, se
a hipótese de incidência presumivelmente ofender o mínimo indispensável de
renda ou capital.73
Forte crítica à teoria que exclui dos tributos com finalidade
extrafiscal da abrangência da capacidade contributiva é feita por MOSCHETTI, que
a considera “anacrônica” e “ilógica”.74
MILLÁN, estudando os impostos das Comunidades Autônomas
espanholas sobre patrimônio improdutivo, reconhecendo o nítido caráter
extrafiscal de tais tributos, afirma ser necessária a obediência aos limites da
capacidade econômica e, por conseguintes, do mínimo vital.75
A nosso ver, a extrafiscalidade, em nosso atual ordenamento jurídico,
não configura qualquer exceção ao princípio da capacidade contributiva objetiva,
pois os fatos colhidos pelo legislador na instituição do tributo, pelo exposto
anteriormente, deverão possuir conteúdo econômico. Do mesmo modo, não vemos
qualquer incongruência entre o método extrafiscal e o princípio da capacidade
contributiva subjetiva em seu sentido fraco, pois os limites criados pela regra do
não-confisco permanecem hígidos. Ademais, em ambos os casos, o fundamento
encontra-se, a nosso ver, não no § 1º do art. 145 da Carta Maior, mas no próprio
princípio da igualdade, como já exposto.
Já quanto à capacidade contributiva subjetiva em seu sentido forte,
calcada no referido dispositivo constitucional, a situação é diversa. Ela própria
72

BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 531.

73

BECKER, Alfredo Augusto. Op. Cit., p. 531.

74

MOSCHETTI, Francesco. Op. Cit., p. 126 e 288 e ss.

75

MILLÁN, Emilio Cencerrado. Op. Cit., p. 237-238.
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pode ser considerada com um viés extrafiscal, redistributivo de riquezas, como já
visto. Nesse caso, parece-nos que a cláusula “sempre que possível” faz sentido ainda que, como afirma DERZI, seja lida como “somente se impossível” -, pois a
graduação da tributação conforme a capacidade econômica pode ser excluída por
motivos de política legislativa variados, de finalidade extrafiscal.76

5. Aplicação do princípio nos tributos indiretos

Também causa celeuma a aplicabilidade ou não da capacidade
contributiva em relação aos impostos indiretos, como o Imposto sobre produtos
industrializados – IPI e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias – ICMS.
É bem sabido que a tais tributos, em nosso sistema, aplica-se a
seletividade, que é regra constitucional, prevista nos artigos 153, § 3º, inciso I (IPI) e
155, § 2º, inciso III (ICMS).77 A seletividade determina que quanto “mais essencial for

o produto, a mercadoria ou o serviço, menor deverá ser a alíquota.”78 Ademais,
aplicável também é a regra da não-cumulatividade, prevista nos artigos 153, § 3º,
inciso II (IPI) e 155, § 2º, inciso I (ICMS), ambos da CR/88, que determinam, de forma
sintética, “a compensação dos débitos (imposto devido) com os créditos de cada

operação (impostos cobrados).”79 BARROS CARVALHO expõe com sua natural
forma analítica:

Entre as possibilidades de disciplina jurídica neutralizadoras dos
conhecidos desvios de natureza econômica, o constituinte adotou
caminho específico, que se concretiza com o direito ao crédito do
imposto para aquele contribuinte que adquire determinado bem. Para
realizar esse imperativo [...] foi assegurada a existência do direito ao
76

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 694.

77

Pela redação dos dispositivos, há discussão acerca da obrigatoriedade da seletividade quanto ao
ICMS. Sobre o tema, veja-se: CARRAZZA, Roque Antonio. Op. Cit., p. 89-90.

78

ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 387.

SIMÕES, Argos Campos Ribeiro. O princípio da não-cumulatividade no ICMS e suas restrições, p.
93.
79
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crédito para aquele que adquire mercadoria ou insumo, com o fim de
dar seqüencia às várias etapas dos procedimentos de industrialização ou
de comercialização. Mas o direito ao crédito não basta. Para tornar
efetivo o princípio da não-cumulatividade exige-se, em cada ciclo, a
compensação entre a relação do direito ao crédito (nascida com a
entrada do bem) e a relação jurídica tributária (que nasce com a saída
do bem).80

O cerne da questão, nos parece, se prende à natureza da
repercussão tributária em referidos impostos.
Se vê, principalmente na doutrina alienígena, a tendência de
considerar, na análise de tributos análogos, que incide ele sobre o consumo, tendo,
tanto o contribuinte de fato, quanto o de direito, relevância jurídico-tributária,
aplicando-se, a ambos, a proteção da capacidade contributiva. Nessa linha de
raciocínio, a não tributação dos bens de primeira necessidade é primado de
referido princípio, encontrando-se no âmbito do mínimo vital. Assim pensam
MILLÁN, MOSCHETTI e MOLINA.81
No Brasil, GRUPENMACHER afirma que a “questão reside no efetivo
alcance da expressão “sempre que possível”, utilizada no parágrafo 1º do art. 145
da Constituição. É certo que não são todos os impostos que podem ser graduados
segundo a capacidade econômica dos contribuintes como ocorre, por exemplo,
com os impostos indiretos, assim denominados pelas Ciências Econômicas.”82 À
mesma conclusão chegou DERZI, entendendo que nos tributos suportados pelo
consumidor final, é inaplicável a capacidade contributiva, substituída pela
seletividade.83 Para referida autora, a seletividade é uma atenuação da própria
igualdade.84
Para CARRAZZA, tanto o IPI quanto o ICMS possuem nítida
característica extrafiscal, marcada pela seletividade. Para autor, isso se dá por
80

CARVALHO, Paulo de Barros. “Guerra fiscal” e o princípio da não-cumulatividade no ICMS, p. 663.

MILLÁN, Emilio Cencerrado. Op. Cit., p. 131; MOSCHETTI, Francesco. Op. cit., p. 234-248, passim;
MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Op. Cit., p. 125-127.
81

82

GRUPENMACHER, Betina Treiger. Op. Cit., p. 60.

83

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 694.

84

DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Op. Cit., p. 556.
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influência do princípio da capacidade contributiva.85 Páginas depois, afirma que
não é da índole dos impostos indiretos serem graduados conforme a capacidade
contributiva do contribuinte, pela repercussão econômica, o que justifica a
cláusula condicional do § 1º do art. 145 da CR/88.86
AMARO afirma que a seletividade aproxima-se da capacidade
contributiva, ao perseguir “objetivos análogos e em parte coincidentes”.87 Para ele

Não há nenhuma razão pela qual pudessem ser desconsiderados, no
caso de impostos indiretos, os valores que os princípios em análise
buscam preservar, a pretexto de que a capacidade contributiva deva ser
a do contribuinte de direito, ignorando-se o contribuinte “de fato”. Não
fosse assim, o princípio poderia ser abandonado, para efeito de
tributação de alimentos básicos e remédios, a pretexto de que os
contribuintes de direito dos impostos aí incidentes são empresas de
altíssimo poder econômico.

Aliás, é precisamente em atenção ao contribuinte “de fato” que se põe
outra das vertentes da capacidade contributiva no campo dos impostos
indiretos, ou seja, o princípio da seletividade, segundo o qual o gravame
deve ser inversamente proporcional à essencialidade do bem.88

A nosso ver, nos chamados impostos indiretos, deve-se diferenciar
um momento pré-jurídico, em que o legislador visou criar um método para
tributar o consumo, e, quiçá movido pela idéia de capacidade contributiva da
Ciência das Finanças, visou desonerar bens de primeira necessidade e tributar
com maior intensidade bens supérfluos, que possui grande importância para a
Política do Direito, de um momento jurídico, em que, se restaram indícios do móvel
legislativo, quedaram positivados, apenas, a tributação incidente sobre fatos-signo
de riqueza diversos do consumo, atingindo pessoas diferentes dos consumidores
dos produtos, além das regras de não-cumulatividade e da seletividade.
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Em suma, entendemos que, para o Direito pátrio atual, o contribuinte
de fato não possui relevância para aplicação da norma-princípio da capacidade
contributiva positivada.89 Da forma como prevista por nosso ordenamento jurídico,
não nos parece existir incidência sobre o consumo, ainda que seja essa a finalidade
pré-jurídica buscada.
Com clareza, expõe ÁVILA:

[...] a proibição de tributar determinados bens (alimentos de primeira
necessidade e remédios), não decorre da capacidade contributiva, cujo
significado normativo só se inicia depois, mas de outros parâmetros
normativos constitucionais. O Estado não pode tributar alimentos
necessários à subsistência porque o seu consumo indica menor
capacidade contributiva, mas, em vez disso, porque o Estado deve
estimular a obtenção de bens que sejam necessários à proteção da
dignidade humana, da vida e da saúde.90

Com efeito, no ICMS e no IPI, há observância do princípio da
capacidade contributiva objetiva, posto terem sido elegidos fatos que denotam a
existência de riqueza, sempre se levando em consideração o contribuinte “de
direito”, único relevante para o Direito.
A regra da não-cumulatividade promove a neutralidade econômica
dos tributos em questão, com a repercussão do valor pago. Com isso, inexiste
qualquer ofensa à capacidade contributiva subjetiva em seu sentido fraco. Com
referida neutralidade, não há possibilidade de que a tributação venha a ser
confiscatória, independentemente do montante exigido.
Por outro lado, não entendemos aplicável, no caso, a previsão do § 1º
do art. 145 da CF/88, havendo exceção à capacidade contributiva subjetiva forte
que justifica a cláusula condicional prevista no dispositivo. Dessarte, posicionamonos no sentido de que a seletividade possui natureza de instrumento de
extrafiscalidade prevista constitucionalmente, sem relação com a capacidade
89

Ainda que haja relevância para outras finalidades, como a vedação prevista no artigo 166 do CTN.
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ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 388.
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contributiva juridicamente prevista em nosso ordenamento. Por tal motivo, não
consideramos que a desoneração dos bens de primeira necessidade tenha relação
com o mínimo vital juridicamente considerado.

6. Considerações Finais

Com o presente trabalho, verificou-se, inicialmente, que se pode falar
da capacidade contributiva no plano pré-jurídico, como princípio econômico, e no
plano estritamente jurídico. Assentou-se, também, que ao prever nosso
ordenamento a igualdade entre os contribuintes no dever de pagar tributos, o
critério de discrímen válido é a sua situação econômica. Com isso, tem-se a
necessidade de que a tributação recaia sobre fatos presuntivos de riqueza, o que
se chama de capacidade contributiva objetiva.
Além de tal aspecto do princípio, analisou-se a chamada capacidade
contributiva subjetiva ou relativa, ligada à concreta e real aptidão de determinada
pessoa para o pagamento de certo tributo, inicialmente num conceito fraco, que
exige apenas a tributação progressiva, sendo que ambos os aspectos encontramse já pressupostos no Princípio da Igualdade.
Verificou-se também que há limites máximos e mínimos para a
capacidade contributiva subjetiva, advindos da garantia da propriedade privada,
que no direito tributário transparece através da regra do não-confisco, sendo o
limite mínimo chamado de mínimo vital.
Concluiu-se que a capacidade contributiva não se identifica com a
capacidade econômica, ainda que exista uma correlação entre ambos os conceitos,
e, numa segunda aproximação, vislumbrou-se o princípio da capacidade
contributiva em sentido forte, em que se chega à progressividade tributária,
prevista no § 1º do art. 145 da Carta Maior, que não se encontra pressuposta no
Princípio da Igualdade.
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Analisando a atuação do princípio estudado nos casos de
extrafiscalidade, concluiu-se que inexiste, por causa dela, qualquer exceção à
capacidade contributiva em seu sentido objetivo e subjetivo fraco, em nosso
sistema jurídico; já em relação à capacidade contributiva subjetiva forte, que, de

per si já constitui atuação extrafiscal da tributação, pode-se aplicar a cláusula
“sempre que possível” do § 1º do art. 145 da Constituição.
Por fim, ao estudar a aplicação do princípio aos tributos indiretos,
assentou-se a necessidade de diferenciação de um momento pré-jurídico, movido
pela Capacidade Contributiva da Ciência das Finanças, de um momento jurídico,
em que somente se verificam indícios da intenção do legislador, restando,
positivados, apenas, a tributação incidente sobre fatos-signo de riqueza diversos
do consumo, atingindo pessoas diferentes dos consumidores dos produtos, além
das regras de não-cumulatividade e da seletividade, existindo, em tal caso,
observância do princípio da capacidade contributiva objetiva e à capacidade
contributiva subjetiva em seu sentido fraco, pela neutralidade da tributação, que
permite inclusive altas alíquotas sem ofensa ao não-confisco. No entanto, em tal
caso, existe exceção à capacidade contributiva subjetiva forte.
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A EFICÁCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EM RELAÇÃO À
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

1. Introdução

O estudo do lançamento tributário, mesmo se tratando de um tema
já bastante debatido pela doutrina e jurisprudência, ainda provoca bastante dúvida
e discussão em vários de seus aspectos, sendo a determinação de sua eficácia
como declaratória ou constitutiva da obrigação tributária uma das questões mais
intrigantes.
A relevância de tal definição está em saber se o dever de pagar
tributo nasce no momento da concretização da hipótese tributária ou com a
emissão do lançamento, ponto crucial para a resolução de importantes questões
no direito tributário, como o fluxo dos prazos de decadência e de prescrição.
Para se chegar a uma decisão é imprescindível o exame da atuação
dinâmica da norma jurídica, ou seja, do fenômeno da sua incidência, pois é por
meio dela que surge a relação jurídica tributária, na qual o sujeito passivo tem o
dever ou a obrigação de pagar o tributo e o sujeito ativo o direito subjetivo de
recebê-lo.2
E, dentro da pesquisa da atuação dinâmica da norma jurídica, o que
importa decidir é se a simples realização da situação hipotética da norma faria
com que esta (norma) incidisse por força própria, de forma automática e imediata
(teoria de Pontes de Miranda), ou se seria necessária a atuação humana para fazer
a subsunção e dizer que o suposto normativo efetivamente ocorreu, concentrando
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. p. 321, observa: “a compreensão da
fenomenologia do lançamento pressupõe o conhecimento da estrutura lógica e da atuação
dinâmica da regra jurídica; a distinção entre infalibilidade da incidência da regra jurídica e
respeitabilidade aos efeitos jurídicos por ela criados (...)”
2
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todas as condições para se instalar a relação jurídica (teoria de Paulo de Barros
Carvalho).
Mas antes mesmo de analisarmos o fenômeno da incidência da regra
jurídica tributária, ou seja, a sua atuação dinâmica, parece ser oportuno fazer
breves considerações a respeito da sua estrutura estática. Para tanto, adotaremos
as idéias de Paulo de Barros Carvalho.3

2. Estrutura Estática da Regra Jurídica Tributária

Segundo Paulo de Barros Carvalho, a regra jurídica tributária é
composta por uma hipótese, suposto ou antecedente (que denomina de “hipótese
tributária”) e por um mandamento ou conseqüência (que denomina “fato jurídico
tributário”). Na hipótese tributária haverá a descrição de uma situação fática
(exemplo = prestar serviço). Na conseqüência, a regulação de uma conduta,
prescrevendo direitos e obrigações tributárias, ou seja, uma relação jurídica
tributária.
Entre a hipótese e a conseqüência há uma ligação deôntica, ou seja,
um dever-ser que caracteriza a imputação jurídico-normativa (ocorrida a
hipótese, deve ser a conseqüência). Paulo de Barros denomina de dever-ser

interproposicional. E dentro da própria conseqüência há outra imputação deôntica,
denominada de dever-ser intraproposional, o qual é tripartido nos três modais

obrigado, permitido, proibido. Isto porque na relação jurídica tributária há uma
pessoa (sujeito passivo) obrigada a cumprir a prestação tributária e outra (sujeito
ativo) titular do direito subjetivo de exigi-la.
Tanto a hipótese, como a conseqüência, fornecem elementos ou
critérios que possibilitam a sua identificação. Na estrutura da norma proposta por
Paulo de Barros (Regra-Matriz de Incidência Tributária), na hipótese situam-se os

3

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito tributário. p. 245-50.
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critérios material (comportamento de uma pessoa, exemplo: prestar serviço),
temporal (marco de tempo em que se dá por ocorrido o fato) e espacial (local onde
deve ocorrer o fato). Na conseqüência encontram-se os critérios pessoal (sujeito
ativo e passivo) e quantitativo (base de cálculo e alíquota). Em apertada síntese,
esta é a estrutura estática da norma jurídica tributária.4
Uma vez concretizada a hipótese tributária, satisfazendo todos os
critérios identificadores, dá-se a subsunção e instaura-se a relação jurídica
tributária nela prescrita e, consequentemente, a obrigação tributária. Por
exemplo, toda vez que alguém prestar serviço nas condições de tempo e de lugar
previstos na norma (hipótese tributária), deverá recolher o ISS à respectiva
Fazenda Municipal (obrigação tributária). Eis a atuação dinâmica da norma jurídica
tributária.
E, como já dito, o estudo da atuação dinâmica da norma jurídica é
fundamental para se verificar quando e de que modo a norma incide e faz nascer a
relação jurídica prevista no conseqüente. No âmbito tributário, isto significa dizer
quando nasce a obrigação tributária.

3. Incidência da Norma Jurídica

3.1 Teoria da Incidência Automática e Infalível de Pontes de Miranda

Pontes de Miranda defende que as regras jurídicas foram criadas
pelo homem para procurar subordinar os bens da vida a certa ordem e
previsibilidade. Para tanto, elege dentre os fatos do mundo aqueles que
interessam ao mundo jurídico e sobre eles edita regras jurídicas, as quais, ao
incidirem, terão o condão de transformá-los em fatos jurídicos (juridicização).
Portanto, a incidência das regras jurídicas é que torna jurídicos os bens da vida,
4

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. p. 242-243.
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sendo a incidência o meio pelo qual os fatos do mundo em geral entram no mundo
jurídico e se tornam fatos jurídicos.
Seguido pela grande maioria da doutrina, MIRANDA sustenta que a
incidência da norma jurídica ocorre, de forma imediata, automática e infalível, toda
vez que o(s) fato(s) previsto(s) na sua hipótese se concretiza(m) no mundo real.
Para ele, nem mesmo a ignorância dos indivíduos quanto à existência
da regra jurídica, afasta a sua incidência, de forma que esta nunca falha. O que
pode falhar é o seu atendimento ou aplicação, que não devem ser confundidos com
a incidência propriamente dita.5 Se isto acontecer, ou seja, se a norma não for
cumprida, não quer dizer que esta não incidiu, mas simplesmente que incidiu, mas
foi infringida. E é justamente o não atendimento que caracteriza a distinção entre
incidência, atendimento e a necessidade de aplicação pelo Estado.6 A incidência,
portanto, diferentemente do atendimento e da aplicação, ocorre para todos
indistintamente, bastando, para tanto, que ocorra o suporte fático, tal como
descrito na norma.7
A justificativa para a incidência automática e infalível das regras
jurídicas encontra-se na causalidade jurídica, que, para Pontes, está ligada à
estrutura do pensamento humano e à sua descoberta de poder adotar regras que
incidam. Diz o autor que o homem criou as regras jurídicas buscando a adaptação
social e, ao criá-las, lhe deu a força de incidência. “Não é a lei que ‘ordena’ incidirem
as suas regras; as regras jurídicas incidem, a lei incide, porque a lei e as demais
regras jurídicas foram concebidas para esse processo de adaptação social.”8 Isto
é, o homem, ao criar as regras jurídicas, é que lhes deu a força da incidência,
fornecendo-lhe uma estrutura de atuação dinâmica que determina que incida toda
vez que a situação fática prevista na norma se realize no mundo dos fatos. E esta
forma de atuação da regra jurídica é considerada por Pontes de Miranda a criação
mais eficiente do homem para submeter o mundo social, pois, segundo ele, foi a
5

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, tomo I. p. 4-12.

6

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, tomo I. p.16.

7

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, tomo I. p.12.

8

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, tomo I. p. 18
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técnica que mais de perto copiou a mecânica das leis físicas ou da natureza, não
deixando margem à não incidência.9
Entende, portanto, que o mundo jurídico, criado pelo homem, é uma
imitação do natural, pois na medida em que os fatos vão acontecendo, vão sendo
automaticamente valorados pela incidência das regras jurídicas, transformandoos em fatos jurídicos, independentemente de vontade, conhecimento, atendimento
ou de aplicação. E tudo isso - identificação do fato concreto com o previsto na
norma (suporte fáctico) e incidência desta - acontece no campo dos pensamentos,
pois o mundo jurídico, muito embora busque uma realização do plano concreto
(adaptação social) e incida sobre fatos concretos (identificados com a hipótese
fática), foi criado e constituído pelo intelecto do homem.10
O que se verifica, segundo esta teoria, é que o fenômeno da
incidência para qualificar a conduta fática independe de qualquer ato, vontade ou
interferência humana, sendo automática, incondicional e inesgotável. Mas, no que
se refere à efetivação da conseqüência prevista na norma, ou seja, ao
cumprimento ou não da norma jurídica, já não depende do sistema de incidência
criado pelo homem na busca da adaptação social, mas da vontade do sujeito
atingido pela incidência. Justamente por isso é que existe a força coercitiva do
Poder Judiciário, a qual deve interferir quando, apesar da incidência, a norma não
é cumprida.11
No âmbito tributário, Alfredo Augusto Becker, seguindo os passos de
Pontes de Miranda, partindo, portanto, da premissa da incidência imediata,

9

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, tomo I. p.18.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, tomo I. p. 8-11. Adverte,
todavia, que: “Se bem meditarmos, teremos de admitir que a incidência é no mundo social, mundo
feito de pensamentos e outros fatos psíquicos, porém nada tem com o que passa dentro de cada
um, no tocante à regra jurídica, nem se identifica com a eventual intervenção da coerção estatal.”
Marcos Bernardes de MELLO, seguindo a doutrina de PONTES DE MIRANDA, in Teoria do Fato
Jurídico, São Paulo: Saraiva, 11 ed, p. 10, destaca que: “ O mundo jurídico, como se vê, é criação
humana e se refere, apenas, à conduta do homem em sua interferência intersubjetiva; não se
desenvolve, assim, no campo da causalidade física, mas sim, numa ordem de validade, no plano do
dever-ser. O ser fato jurídico e o produzir efeito jurídico são situações que se passam no mundo de
nossos pensamentos e não impõem transformações na ordem do ser.”
10
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MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, tomo I. p. 16.
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instantânea e infalível,12 afirma que não há necessidade de lançamento tributário
para que a incidência da norma jurídica tributária ocorra, fazendo nascer a
relação jurídica tributária e conseqüentemente o dever de o sujeito passivo
recolher o tributo e o direito do sujeito ativo em recebê-lo. O lançamento, segundo
o autor, em algumas situações poderá ter o condão de conferir exigibilidade ao
direito de o sujeito ativo receber o tributo13, mas o fenômeno da incidência
tributária em si não depende de tal ato para acontecer.
Com efeito, para fins tributários, a aplicação desta teoria significa
dizer que, uma vez concretizada a conduta prevista no antecedente da norma
tributária, esta incide automática e infalivelmente, fazendo nascer a relação
jurídica tributária.

3.2 Teoria da incidência jurídico-tributária de Paulo de Barros Carvalho

Paulo de Barros Carvalho discorda da tese de que a incidência da
norma jurídica se dê automática e infalivelmente tão-somente com a realização da
hipótese prevista na norma. Isto porque parte do pressuposto de que as normas
não incidem por conta própria, sendo imprescindível a participação do ser humano
para fazer: (i) a subsunção, pela qual se reconhece, em determinado espaço e
marco de tempo, a efetiva ocorrência concreta da situação hipotética prevista na
norma geral e abstrata; e (ii) a implicação da respectiva conseqüência prescrita na
norma.14

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. p. 278-279. Compara a juridicidade
(validade) da regra jurídica a uma descarga eletromagnética, de forma que realizando-se por
completo a hipótese de incidência, automaticamente (imediata, instantânea e infalivelmente) a
regra entra em dinâmica e projeta uma descarga (incidência) de energia eletromagnética
(juridicidade) sobre a hipótese de incidência realizada, cujo efeito é a irradiação da eficácia jurídica:
a relação jurídica e seu conteúdo jurídico.
12

13

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. p. 326-327.

14

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência . p. 11.
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O autor procura demonstrar em sua teoria que as conseqüências
prescritas pelas normas jurídicas para cada situação hipotética não acontecem
como as conseqüências do mundo natural. A lei da física, por exemplo, que diz que
se a temperatura da água for elevada a 100 graus centígrados (hipótese), ocorrerá
a ebulição (conseqüência), incide automática e infalivelmente independentemente
de constatação ou de qualquer outro ato humano (Se “A”, então “B”). Já a regra
jurídica prescreve uma conseqüência que “deve” acontecer toda vez que a
respectiva hipótese se concretizar (Se “A”, então deve-ser “B”). Mas, segundo o
autor, para que esta regra efetivamente incida, fazendo acontecer a conseqüência,
é imprescindível a aludida intervenção humana.
Consoante o mestre paulista, somente o homem tem a capacidade
de efetuar esta conexão entre a previsão da norma e o evento no mundo real.
Além disso, defende que tal evento só entra no mundo jurídico, isto é, só pode ser
considerado um fato jurídico, quando relatado em linguagem própria (jurídica), na
medida em que é por meio de tal relato que as pessoas comunicam a
concretização do fato. E, se tal fato não chegar ao conhecimento das pessoas,
ficará à margem do mundo jurídico, não passando de um mero evento social que
não gera qualquer conseqüência jurídica. Por exemplo, se alguém prestar serviço,
mas tal evento não for levado ao conhecimento da Autoridade Fiscal, esta não
aplicará a regra jurídica que determina o pagamento do respectivo tributo, não
gerando, por conseguinte, a obrigação tributária.15
Em conseqüência, afirma Paulo de Barros que os fatos jurídicos são
os enunciados protocolares que atestam a ocorrência do evento. Tais enunciados
devem seguir o modelo da respectiva norma geral e abstrata: antecedente de
cunho descritivo e conseqüente de cunho prescritivo. No antecedente descrevem
as condições de espaço e de tempo em que se deu a ocorrência, e no conseqüente
prescrevem o fato da relação jurídica, constituindo, assim, os fatos jurídicos. Por

15

Ibidem, p. 12-14, 103-104.

41

isso, as operações de subsunção e implicação de conseqüência devem ser
realizadas pela expedição de uma nova norma, a individual e concreta.16
Partindo do pressuposto de que o fato jurídico só é constituído pela
produção da norma individual e concreta, tem-se que somente nesse momento é
que nasce a obrigação tributária. Assim, a obrigação de pagar o ISS (conseqüente),
por exemplo, não nasce com a prestação do serviço (hipótese), mas tão-somente
quando este evento (prestação de serviço) é relatado em linguagem competente,
pois somente com tal relato o evento entraria no mundo jurídico transformando-se
em fato jurídico tributário.
Muito embora o autor afirme que o antecedente dessa norma
individual e concreta que faz nascer a obrigação tributária, tem eficácia
declaratória porque nada mais é do que um relato de um evento passado, ressalta,
por outro lado, que este relato é justamente o modo como se constitui o fato
jurídico, fazendo nascer direito e deveres subjetivos, revelando, neste aspecto,
uma eficácia constitutiva.17 Para o autor, portanto, haveria uma eficácia dupla.
Tal norma, na visão do autor, pode ser emitida tanto pela Autoridade
Administrativa, como pelo próprio sujeito passivo, nos casos em que a lei assim
determinar. Todavia, adverte que são atos diversos, já que são praticados por
sujeitos diferentes e sob regimes jurídicos diferentes, devendo inclusive ter nomes
distintos. Quando emitido por autoridade administrativa, deve ser chamado de
lançamento e, quando emitido por particular, “autolançamento”. 18
Por

fim,

quanto

aos

deveres

tributários

instrumentais

(preenchimento de formulários, emissão de nota fiscal e outros), defende o mestre
paulista que, na medida em que também estão previstos em norma geral e
abstrata, demandam a expedição de norma individual e concreta para entrarem
no mundo jurídico, as quais, todavia, só devem ser emitidas em caso de
16

Ibidem, p. 13.

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência . p. 263. No
mesmo sentido é a opinião de Eurico Marcos Diniz de Santi (Decadência e Prescrição no Direito
Tributário. p. 134).
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CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito tributário. p.253.
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descumprimento. Havendo satisfação, consoante o autor, a própria norma
individual e concreta produzida pelo sujeito passivo atestará o cumprimento do
dever que fora estabelecido em caráter geral e abstrato. Paulo de Barros diz ainda
haver deveres instrumentais que não requerem normas individuais e concretas,
por se tratarem de condutas de caráter omissivo, como o dever de se sujeitar à
fiscalização.19
Apóiam a teoria de Paulo de Barros, Eurico Marcos Diniz de Santi 20,
Gabriel Ivo21, Tárcio Lacerda Gama22, dentre outros.

3.3 Nossa Posição

Num primeiro momento a tese de Paulo de Barros Carvalho parece
bastante convincente. Mas numa análise mais detida, especialmente, em face das
críticas tecidas por José Souto Maior Borges23 e por Adriano Soares da Costa24,
parece que a teoria da incidência da norma jurídica mais acertada continua sendo
a defendida por Pontes de Miranda.
A principal questão a ser ponderada na teoria do professor paulista
é a ausência de distinção entre incidência e aplicação da norma jurídica. A
diferença e autonomia entre ambos os institutos é muito bem esclarecida por
Souto Maior Borges, para quem a incidência estaria no âmbito da existência da

19

Ibidem, p. 213.

20

DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Prescrição e Decadência no Direito Tributário.

IVO, Gabriel. A incidência da Norma Jurídica: O cerco da linguagem. Revista de Direito Tributário,
n. 79.
21

22

GAMA, Tárcio Lacerda. Obrigação e Crédito Tributário – Anotações à margem da teoria de Paulo
de Barros Carvalho. Revista Tributária e de Finanças Públicas, n.º 50, p. 98-113.
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BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. p. 1-53.

COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica: Crítica ao Realismo
Lingüístico de Paulo de Barros Carvalho.
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norma jurídica, enquanto que a sua aplicação no campo da eficácia, planos estes
que não devem ser confundidos, nem misturados.25
Borges justifica o fato de a incidência estar no âmbito da existência
da regra jurídica por se tratar de um atributo fundamental e indissociável desta,
sem o qual perderia a sua natureza. No seu entender a incidência é uma condição

sine qua non, de forma que norma que não incide é não-norma. Já a aplicação,
envolve a conduta humana, e, justamente por isso, constitui elemento extranormativo, que sai do campo da existência e vai para o campo da eficácia da
norma. E, sendo elemento extra-normativo, não pode fazer parte da descrição da
fenomenologia da incidência normativa. Esta deve ser conceituada a partir de
elementos que lhe são próprios, que fazem parte de sua essência, e não de
elementos que lhe são externos, como a conduta humana. Por essas razões,
consoante Souto Maior Borges, pretender que a incidência dependa de ato humano
de aplicação da norma é ultrapassar a sua descrição fenomenológica. Além disso,
justamente em função de a incidência se encontrar no plano da existência e a
aplicação no da eficácia, conclui que aquela é logicamente anterior a esta.26
Souto Maior Borges deixa mais evidente a diferença entre ambas
quando reflete sobre a aplicação da norma já revogada, pois a revogação impede a
incidência, mas não a aplicação da regra. Em suas palavras: “A norma só cessa de
incidir quando revogada. Mas a norma revogada é aplicável posteriormente à
revogação, porque sua incidência sobre as situações de vida que regulou, antes de
sua revogação, é irreversível”.27 Isto demonstra que a incidência se dá no exato
momento da concretização da situação fática da norma e não no momento da
aplicação, pois norma revogada não incide mais.28
Vale ainda destacar a crítica à tese de Paulo de Barros, no sentido de
que esta reduz o direito de forma arbitrária e injustificada, retirando a sua função
de processo de adaptação social, na medida em que exclui do mundo jurídico fatos
25

BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. p. 37.
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Ibidem, p. 21-25, 29-30 e 37.
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BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. p. 46.
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Ibidem,p. 46.
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com significação jurídica, que, justamente por estarem de acordo com a
prescrição normativa, não precisam ser relatados em linguagem própria.29 Souto
Maior Borges ensina ainda que, nem sempre as normas jurídicas requerem
linguagem formalizada, na medida em que não se limitam aos atos legais,
englobando também os princípios gerais do direito e o costume, onde a linguagem
das normas gerais não é originariamente formalizada (direito não escrito).30
Além disso, importa destacar a procedente observação de Adriano
Soares da Costa no sentido de que a teoria de Paulo de Barros não esclarece qual
seria o relato em linguagem que tornaria jurídico o próprio ato que veicula a
norma individual e concreta, tal como o lançamento tributário. Uma vez que não há
emissão de outra norma especificamente para este fim, e que a juridicidade de
uma norma individual e concreta só é possível em função de uma outra norma
(superior) que assim determine, a única resposta possível é de que, no caso do
lançamento tributário, o que lhe confere juridicidade é a norma geral e abstrata
que o prevê em seu antecedente, qual seja: o artigo 142 do CTN. Mas, em razão de
não haver norma individual e concreta para relatar o lançamento e torná-lo fato
jurídico, ao se adotar a teoria de Paulo de Barros, haveria que se admitir que o
lançamento não seria um fato jurídico, mas um mero evento. E isso, no entender de
Soares da Costa, seria um absurdo lógico, na medida em que se aceiraria que um
evento (lançamento), ou seja, um ato não jurídico, poderia constituir um fato
jurídico.31
Por fim, quanto à afirmação de Paulo de Barros no sentido de que
em muitos casos a observância da norma permanece no domínio dos meros fatos
sociais, vindo a ter relevância jurídica somente em caso de descumprimento
(como no caso do dever de suportar o procedimento de fiscalização), é de se
verificar que tal dever advém justamente da incidência de norma jurídica. Isto
porque, somente com a incidência desta é que nasce a relação jurídica entre a
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Ibidem, p. 31.
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Ibidem, p. 12.

COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica: Crítica ao Realismo Lingüístico
de Paulo de Barros Carvalho. p. 48-51, 55-56.
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Fazenda (sujeito ativo) e o sujeito passivo tributário, em que aquele tem o direito
potestativo de fiscalizar e este o dever de se sujeitar à fiscalização.32 Como muito
bem destacado por Lourival Vilanova: “no plano da norma, antes de sua incidência,
descabe falar de direito e deveres”.33 Isto quer dizer que o sujeito da relação
jurídica só age de acordo com a prescrição normativa, porque já está obrigado,
autorizado ou proibido pela própria norma, que sobre ele incidiu no mundo dos
pensamentos, não tendo como se dizer que se trata de um mero evento social.
Além disso, seria até mesmo um contra-senso considerar jurídica a
violação a uma regra jurídica e não jurídico o ato que dá cumprimento a esta. Se o
objetivo maior do direito é regular a vida em sociedade, como considerar não
jurídico os fatos oriundos de atos praticados justamente em virtude desta
regulação? Como muito bem observado por Alfredo Augusto Becker, se a
incidência “ficasse sempre condicionada a uma demonstração ou comprovação
histórico-jurídica do acontecimento dos fatos que realizaram a hipótese de
incidência, então, estaria perdida a praticabilidade do direito”.34
Diante de todo o exposto, a tese que merece prevalecer é a que
defende que, uma vez ocorrida a integralidade do suporte fático da regra jurídica,
esta incide, automática e infalivelmente, no mundo dos pensamentos, fazendo
nascer a relação jurídica, independentemente de ser atendida ou aplicada, e de
qualquer relato em linguagem jurídica.
Uma vez concluído que a incidência da norma jurídica se dá de forma
imediata e automática quando da realização da hipótese normativa, já é possível
então determinar a eficácia do Lançamento Tributário.

COSTA, Adriano Soares da. Teoria da Incidência da Norma Jurídica: Crítica ao Realismo
Lingüístico de Paulo de Barros Carvalho. p. 33-34.
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VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. p. 223.
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BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. p. 376.
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4. Eficácia do Lançamento Tributário

Grande parte da doutrina nacional e estrangeira, composta, dentre
outros, por Estevão Horvath35, Rubens Gomes de Sousa36, Amílcar Falcão37, Sacha
Calmon Coêlho38, Edylcéa Tavares Nogueira de Paula39, Albert Hensel40, A. D.
Gianinni41 e Jose Luis Perez Ayala42, defende que o lançamento tributário tem
eficácia declaratória, em função de a obrigação tributária nascer no momento da
realização da situação prevista hipoteticamente na norma.
Por outro lado, Américo Lacombe sustenta que, apesar de a relação
jurídica tributária de débito e crédito se instaurar quando da concretização do fato
normativo, o lançamento constitui a relação jurídica de exigibilidade. E, no seu
entender, esta exigibilidade é justamente o que faz nascer a obrigação, por ser um
qualificativo inerente a esta.43
Paulo de Barros Carvalho, como já visto, acredita que o lançamento
tem dupla eficácia. Dentro da sua tese da incidência da norma jurídica aqui já
exposta, o professor paulista admite que o antecedente da norma individual
concreta (lançamento) tem caráter declaratório por ser um relato de um evento
passado, o qual, todavia, tem o condão de constituir o fato jurídico, fazendo nascer
direito e deveres subjetivos, revelando, neste aspecto, uma eficácia constitutiva. 44
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SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. p. 105.

37

FALCÃO, Amílcar. Fato Gerador da Obrigação Tributária. p. 50-57.

38

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Liminares e Depósitos antes do Lançamento por Homologação:

Decadência e Prescrição. p. 19.

PAULA, Edylcéa Tavares Nogueira de. Prescrição e Decadência no Direito Tributário Brasileiro. p.
38.
39

40

HENSEL, Albert. Derecho Tributario. p. 153.

41

GIANINNI, A. D. Instituciones de Derecho Tributario. p. 173-178.

42

AYALA, Jose Luis Perez de. Derecho Tributario I. p. 141-142.

43

LACOMBE, Américo Masset. Obrigação Tributária. p. 77-86.

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência . p. 263. No
mesmo sentido é a opinião de Eurico Marcos Diniz de Santi (Decadência e Prescrição no Direito
Tributário. p. 134).
44

47

No âmbito legislativo, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 142,
define lançamento como:

“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 aplicação da penalidade cabível”.

Muito embora o dispositivo legal supra diga expressamente que o
lançamento constitui o crédito tributário (que nasce juntamente com a obrigação),
este não deve ser considerado de forma isolada, sem levar em conta o sistema
jurídico como um todo. Isto porque, como já visto, a conclusão a respeito da
eficácia do lançamento tributário está intimamente ligada ao fenômeno da
incidência da norma jurídica, que é estudado no âmbito da Teoria Geral do Direito,
e não do direito positivo.
Além disso, Alberto Xavier adverte que o mencionado artigo 142 do
CTN “enferma de graves imprecisões e equívocos, podendo-se mesmo dizer que a
este dispositivo – de mãos dadas com os que regem a matéria da decadência e
prescrição – se devem as principais responsabilidades nas imprecisões e
obscuridades da doutrina”.45
O próprio CTN, no § 1º do artigo 113, ao dizer que “a obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador”, revela que o lançamento teria a
eficácia de declarar a sua existência, e não de constituí-la. Ainda, o artigo 12946do
CTN, ao rezar que a sucessão da obrigação tributária ocorre tendo ou não havido o
lançamento, também indica que a aquela (obrigação) é preexistente e

XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro. p. 23. No mesmo sentido é a
opinião de Luciano Amaro (Curso de Direito Tributário. p. 344).
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independente deste (lançamento), deixando, portanto, claro que o aludido ato não
tem o condão de constituí-la.47
Uma vez que a incidência da norma jurídica tributária se dá
automática e infalivelmente no momento da concretização da hipótese normativa,
dando origem à relação jurídica e, conseqüentemente, à obrigação tributária,
independentemente do ato de lançamento, não há como se concluir que a eficácia
deste seria constitutiva neste aspecto, pois se limitaria a declarar uma situação
preexistente.
Quanto à justificativa da corrente constitutivista no sentido de que
não há obrigação ali onde nem o credor pode exigir, nem o devedor pode pagar, é
de se verificar que o credor, desde a concretização da hipótese normativa, pode
promover todos os atos previstos em lei para buscar receber o que já lhe é de
direito. Justamente em razão de tal direito nascer no momento da incidência da
norma tributária, é que existe um credor e um devedor. Também é em razão disso
que tal credor (sujeito ativo da relação jurídica) pode emitir o ato de lançamento
para buscar fazer com que o devedor (sujeito passivo) cumpra a sua obrigação.
Isto quer dizer que não é o ato de lançamento que faz nascer o
direito subjetivo da Fazenda ao crédito, nem tampouco é o que a transforma em
credora. Pelo mesmo motivo não é o lançamento que dá origem à obrigação do
sujeito passivo e o transforma em devedor. O que origina a relação jurídica
tributária, em que há um credor, um devedor e, conseqüentemente, um crédito, é
a ocorrência do fato previsto em lei. A obrigação e o crédito existem desde a
realização do fato tributário, desde esse momento o tributo já é devido.
Entretanto, para que o credor possa exercer o seu direito, deve
cumprir alguns requisitos legais, de ordem formal, qual seja: emitir o lançamento
tributário. Trata-se de uma formalidade imposta pela lei para apurar e oficializar a
existência do débito; indicar e cientificar o sujeito passivo; fixar o quantum

debeatur e estabelecer um prazo para o seu pagamento.
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Nesse sentido também é a doutrina de Alberto Xavier (Do Lançamento no Direito Tributário

Brasileiro. p. 382-383).
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O que se verifica, portanto, é que o lançamento pode ser considerado
uma condição formal para que a obrigação tributária possa ser exigida, o que não
se confunde com a causa e origem dessa obrigação; as quais estão sempre na lei.
O lançamento tanto é uma formalidade sem o condão de fazer nascer a obrigação
tributária, que na grande maioria dos tributos ele é dispensável. É o caso dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, cuja exigibilidade da obrigação
tributária se dá independentemente da emissão do ato administrativo de
lançamento.
José Souto Maior Borges reforça esta conclusão ao fazer a distinção
entre direito tributário material e formal. Para o autor aquele (material) regula a
existência orgânica do tributo, e este (formal) o procedimento necessário à
determinação, tutela e cobrança do tributo, onde se inclui o lançamento.48 Rubens
Gomes de Sousa também confere um sentido formal ao lançamento, afirmando
que a obrigação tributária em sentido substancial surge com a ocorrência do fato
gerador.49 No mesmo aspecto, Alberto Xavier diz que o lançamento pode significar
no máximo uma condição de exigibilidade do crédito tributário, nunca a sua
causa.50
A impossibilidade de o devedor efetuar o pagamento antes da
emissão do lançamento também não justifica a idéia de que este seria constitutivo
da obrigação tributária. Isto porque, uma vez verificado que o lançamento é uma
condição ou formalidade legal para a cobrança do tributo, cujo objetivo é
justamente apurar e liquidar a obrigação tributária, é bastante coerente que a
quitação desta não se dê antes da emissão daquele documento (lançamento), até
mesmo por uma questão de segurança e organização do aparelho estatal. Seria
BORGES, José Souto Maior. Tratado de Direito Tributário Brasileiro: Lançamento Tributário. p. 5758; e Lançamento Tributário. p. 82-83.
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bastante difícil o Estado controlar e dar quitação de uma dívida que ainda não teve
a oportunidade de apurar a existência e o valor. Além disso, como muito bem
ponderado por Alberto Xavier, é possível dizer que existe um interesse público e,
portanto, indisponível, de que sejam respeitados os prazos para pagamento,
também em função da organização do Estado.51
Verifica-se, portanto, que o lançamento não constitui a obrigação
tributária, na medida em que esta é oriunda da incidência da norma jurídica
tributária, que ocorre no exato momento da concretização da hipótese normativa.
Com efeito, tem-se que o lançamento tem a eficácia de declarar uma
situação que lhe é preexistente. Mas, além de declarar a existência da obrigação
tributária, parece não haver dúvidas de que o ato de lançamento, ao formalizar em
um documento a existência de tal obrigação delimitando todo o seu conteúdo,
também tem o condão de lhe conferir as condições legais de exigibilidade, certeza
e liquidez. E, ao aplicar a norma geral e abstrata ao caso concreto, dá origem
também a uma norma individual e concreta.
Estevão

Horvath52

e

Amílcar

Falcão53

esclarecem

que

a

constitutividade ou declaratividade de qualquer ato depende do referencial
adotado para elaborar o raciocínio. A partir disso, seria possível dizer que, mesmo
que se considere que o lançamento tem eficácia declaratória em relação à
existência da obrigação tributária, poderia ter uma eficácia constitutiva em
relação à sua exigibilidade, certeza e liquidez, bem como em relação à norma
individual e concreta.

XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro. p. 322-324. O autor destaca ainda
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demonstrar tal incompatibilidade, cita o que dispõe o artigo 131 do Código Civil no sentido de que: “o
termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito”. Isto quer dizer que a obrigação
sujeita a termo inicial, que no caso seria o lançamento, pode já existir antes mesmo de sua emissão.
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Neste aspecto se revela oportuno considerar as ponderações de
Alberto Xavier e José Souto Maior Borges54 no sentido de que eficácia jurídica,
inovação e caráter declarativo não são realidades logicamente incompatíveis. No
entender de Xavier, toda a eficácia jurídica é evidentemente inovadora, pois, por
sua própria natureza, acrescenta algo ao mundo jurídico. E tal acréscimo pode ser
considerado constitutivo, se for levada em conta a situação nova que a mudança
determina. Em sentido genérico e impreciso, conclui o autor, toda eficácia jurídica
seria constitutiva. Todavia, adverte que em sentido técnico, nem toda inovação
pode ser qualificada como constitutiva. Isto porque, considera que certas
inovações não consistem na constituição, na modificação ou na extinção de direitos
ou situações jurídicas, isto é, não determinam uma mudança estrutural ou
substancial na situação jurídica anterior, limitando-se a desenvolver e reforçar os
efeitos da situação preexistente. Este, segundo Xavier, seria o caso dos fatos
declarativos, cuja inovação produzida, ao contrário dos constitutivos, não afasta a
sua identidade com a situação jurídica declarada.55
Levando em conta estas observações, é possível dizer que o
lançamento tributário não altera substancialmente a relação jurídica e a
correspondente obrigação preexistente; somente acrescenta-lhe a exigibilidade,
certeza e liquidez, traduzindo-a numa norma jurídica individual e concreta, o que
reforça a conclusão de que a sua eficácia seria declaratória.56
Todavia, o que foi dito até aqui ainda não explica suficientemente a
hipótese de prevalecer um lançamento que não reflita exatamente a realidade
fática. Isto é, de haver um equívoco do agente administrativo tributário, de modo a
emitir um lançamento tributário injusto, dizendo que teria ocorrido o fato
tributário e, portanto, nascido a obrigação, quando aquele não ocorreu.
BORGES, José Souto Maior. Tratado de Direito Tributário Brasileiro: Lançamento Tributário. p. 551552; e Lançamento Tributário. p. 462-463.
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XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro. p. 295-296 e 314-315.

No mesmo aspecto é a opinião de Misabel Abreu Macho Derzi (In: BALEEIRO, Aliomar. Notas de
Atualização. Limitações ao Poder de Tributar. p. 787): “Como ato juridicamente relevante, o
lançamento sempre gerará efeitos jurídicos, modificativos da esfera jurídica das pessoas. Caso
contrário, seria to irrelevante, ou apenas formalmente administrativo [...]. O lançamento não dá
origem ao direito de crédito, que lhe preexiste, nem o constitui. Apenas modifica, altera ou extingue
direito preexistente”.
56
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Tal situação serve como justificativa para aqueles que defendem que
a fonte da obrigação tributária é o lançamento, dentre eles Eurico Marcos Diniz de
Santi57. Isto porque, uma vez ultrapassado os prazos legais, prevalece o ato
Administrativo Fiscal, independentemente de condizer ou não com a verdade
material. A partir disso, seria possível dizer que este teria o condão de fazer
surgir, por si só, uma obrigação até então inexistente.
Xavier repele esse pensamento, lembrando que o princípio da
legalidade deixa claro que a lei é o fundamento único e exclusivo dos direitos e
deveres tributários. Os efeitos da estabilidade formal ou coisa julgada se limitam à
ordem processual, não repercutindo na ordem substantiva ou material e não
substituindo a lei como fonte das relações jurídicas. No seu entender, “o certo não
é dizer que a obrigação tributária é destruída porque o lançamento foi anulado,
mas que o lançamento foi anulado porque não existia a obrigação tributária”.58 Por
isso, não se poderia dizer que o “lançamento injusto” teria eficácia constitutiva,
mas uma eficácia preclusiva.
Este raciocínio, defendido não só por Alberto Xavier, mas também
por José Souto Maior Borges59, está baseado na doutrina de Ângelo Falzea, que
distinguiu três tipos de eficácia jurídica: i) eficácia constitutiva, caracterizada pela
divergência entre a situação jurídica estatuída pelo ato e a situação jurídica
preexistente; ii) eficácia declaratória, marcada pela convergência entre a situação
jurídica relatada no ato e a situação jurídica preexistente; e iii) eficácia preclusiva,
definida pelo fato de a situação jurídica estabelecida pelo ato surgir
independentemente da conformidade ou desconformidade da situação jurídica
preexistente. Isto quer dizer que a validade e os efeitos do ato declaratório
ocorrem somente se houver conformidade com a situação preexistente. No caso
do constitutivo só se verificam se houver desconformidade. Já no caso do ato de
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SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadência e Prescrição no Direito Tributário. p. 58.
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XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro. p. 331-334.

BORGES, José Souto Maior. Tratado de Direito Tributário Brasileiro: Lançamento Tributário. p.
543; e Lançamento Tributário. p. 456.
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eficácia preclusiva, essa validade e esses efeitos prevalecem, havendo ou não
conformidade com a situação antecedente.
A eficácia preclusiva é que mais se identifica com a do lançamento
tributário, pois, uma vez esgotadas as vias de recurso administrativo ou judicial,
ele se torna imodificável, ou seja, a situação jurídica nele estabelecida prevalece,
independentemente de condizer ou não com a realidade fática material
preexistente.
Justamente por isso é que Souto Maior Borges defende que: “o
lançamento produz então um efeito diverso do meramente declaratório [...] ou do
efeito constitutivo [...]. A simples declaração é incompatível com os efeitos jurídicos
inovadores que podem ser identificados no lançamento”. Para ele “a substituição
da situação jurídica lançada pela situação jurídica preclusa, torna irrelevante
qualquer alegação de inaplicabilidade do lançamento ao fato jurídico”.60
Xavier esclarece ademais que o fundamento constitucional que
sustenta o efeito preclusivo do lançamento, ou seja, para a prevalência do que está
declarado no lançamento em relação à situação material, é a segurança jurídica.
Isto porque somente com a preclusão é possível alcançar uma estabilidade,
eliminando-se as incertezas objetivas oriundas da possibilidade de impugnação e
conflito de apreciações quanto à existência e conteúdo da obrigação tributária.
Segundo o referido autor, para que os princípios da justiça e da
verdade material também sejam respeitados, ao particular são garantidas
oportunidades de impugnação ao lançamento tributário. Somente quando estas
restarem esgotadas, é que a verdade formal declarada no lançamento
prevalecerá.61 A tensão entre estes princípios é muito bem explicitada por Xavier
na conclusão de sua obra dedicada ao lançamento tributário, sendo oportuno
transcrever algumas de suas palavras:

BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário, p. 461. No mesmo sentido é o pensamento de
Alfredo Augusto Becker (Teoria Geral do Direito Tributário. p. 378-379).
60
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XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro. p. 419-424.
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No tocante à eficácia do fato tributário e do lançamento, os princípios da
justiça e da verdade material conduziram ao imediato nascimento da
obrigação tributária, operante para uma pluralidade de fins. Mas logo
interveio o princípio da segurança a fim de remover a incerteza objetiva
a cerca da obrigação tributária pela criação de um título abstrato,
dotado de eficácia preclusiva, que funcionasse como título executivo do
seu pagamento forçado. Todavia, aí surgiu de novo o ideal de justiça a
combater uma eventual prevalência da abstração sobre a realidade, da
verdade formal sobre a verdade material, facultando a invocação da
“causa” em processos contenciosos, administrativos ou judiciais,
tendentes a privar o título, em que o lançamento se traduz, da sua
eficácia abstrata.
As idéias mestras que estão no cerne do regime jurídico do lançamento
encontram-se, pois, organicamente inseridas em duas ordens distintas:
de um lado, capacidade contributiva, igualdade tributária, reserva de lei
formal, inquisitoriedade, verdade material, dever de investigação, ampla
defesa, imparcialidade, objetividade, vinculação e invocabilidade da
causa; de outro lado, reserva absoluta de lei, tipicidade,
inderrogabilidade, certeza, verdade formal, preclusão e abstração.
Foi o terem separado radicalmente as duas ordens de princípios atrás
referidas que conduziu as teorias constitutivistas a automizar por
completo o conteúdo e a eficácia do lançamento [...]. Como foi o não
terem apercebido da dualidade em questão e do conflito latente de
princípios em que esta se traduz, que levou as teorias da eficácia
declarativa às formulações simplistas, em que se minimiza a função do
lançamento e se oculta grande parte da sua real eficácia.
A tese que apresentamos não ignora a dualidade e o conflito; limita-se
apenas a explicar como não excluem a conciliação e a harmonia. 62

Com efeito, conclui-se que o lançamento tributário não tem o condão
de constituir a obrigação tributária, na medida em que esta é oriunda da incidência
da norma jurídica, que ocorre automática e infalivelmente no momento da
concretização da sua hipótese fática. A eficácia do lançamento também não pode
ser meramente declaratória, mas preclusiva, em razão de haver a possibilidade de
subsistir um lançamento, mesmo que a situação nele relatada não corresponda à
verdade material.
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5. Considerações finais

A partir da doutrina analisada e da fundamentação exposta neste
breve estudo, foi possível concluir que:
a) A norma jurídica tributária é composta por uma hipótese e uma
conseqüência, a qual incide, automática e infalivelmente, toda vez que a
integralidade daquele suporte fático se concretiza, fazendo nascer a relação
jurídica tributária e, consequentemente, a obrigação e o crédito tributário.
b) O lançamento tributário é um ato administrativo de aplicação ao
caso concreto da norma geral e abstrata, cuja emissão é imposta por lei como
condição formal para que a Fazenda possa exigir do sujeito passivo o
cumprimento da obrigação tributária. Tal ato não tem o condão de constituir a
obrigação, nem o crédito tributário, na media em que estes nascem quando da
incidência da norma, nos termos acima expostos. A sua eficácia também não é
meramente declaratória, mas preclusiva, pois, uma vez esgotadas as vias de
recurso administrativo ou judicial, o lançamento se torna imodificável,
prevalecendo a situação nele disposta, independentemente de condizer ou não
com a realidade fática material preexistente.
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JUSTIÇA FISCAL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988: Comentários à luz da
teoria marxiana da luta de classes

1. Introdução

Parece evidente que os discursos adotados em defesa de um
sistema de tributação justa, isto é da vinculação da Administração Pública às
limitações e garantias fundamentais do contribuinte e aos princípios fundamentais
constitucionalmente previstos, refletem a ideia de que profundas alterações
sociais podem ser realizadas por intermédio dos tributos. Ideias como respeito ao
mínimo existencial e capacidade contributiva, progressividade, solidariedade,
redistribuição de riquezas, tão disseminadas no âmbito tributário enquanto
consectários lógicos de um sistema fiscal justo, são vistas como instrumentos de
realização de justiça social. Em outras palavras, prega-se que um sistema
tributário justo, com uma tributação justa, possibilitaria a redução das
desigualdades sociais e a promoção dos direitos fundamentais dos cidadãos.
De alguma forma pode parecer que o atuar estatal que garanta uma
tributação justa, com fulcro na solidariedade e por meio do respeito à capacidade
contributiva e da utilização da progressividade, deteria o poder de superação das
mazelas sociais, diminuindo as desigualdades sociais (redistribuição de renda) e
promovendo a dignidade da pessoa humana (prestações de serviços inerentes ao
mínimo existencial).
É

especificamente

acerca

desta

faceta

da

tributação,

nomeadamente da justiça fiscal enquanto promotora de justiça social, que se
pretende lançar luzes. Mais detidamente, busca-se verificar se é possível admitir
que os instrumentos utilizados no erigimento do que se reputa tributação justa
sejam enquadrados como veículos de transformação social profunda, ou se detém
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caráter meramente reformador, onde o fator de manutenção do sistema
econômico capitalista vigente é fundamental. Para tanto, o marco teórico eleito é a
doutrina de KARL MARX, posto ser uma das mais vastas obras acerca da estrutura
do Estado capitalista.

2. A justiça fiscal na Constituição de 1988

2.1 A ideia de Justiça

Ainda que justiça seja conceito fundamental ao Direito, trata-se de
um dos mais (senão o mais) abstrato. De fato, nas precisas palavras de BETINA
TREIGER GRUPENMACHER: "Justiça é, como visto, um conceito fundamental para o
direito, mas é dotado, no entanto, de elevado grau de abstração por ser um
conceito imbuído de alta carga valorativa, o que, no mais das vezes, o torna vago e
indeterminado"3. No mesmo sentido, KLAUS TIPKE salienta que a par de ser a
justiça o conceito mais fundamental do Direito, ele também é o mais abstrato. Para
o professor alemão:

Como conceito valorativo altamente indeterminado, ele é uma constante
tentação para os amantes de pomposa retórica e de formas vazias de
expressão. No debate político tributário, especialmente na época das
eleições, a expressão de efeito “justiça fiscal’ é muito usada. Na ciência
contudo, deve haver afirmações o mais precisas possíveis. 4

Assim, a fim de dar um mínimo de concretude ao termo a ser objeto
de desenvolvimento, ou ao menos coerência ao raciocínio a ser desenvolvido,
mister debruçarmo-nos sobre uma noção mínima semântica do que se reputa
3

GRUPENMACHER, Betina Treiger. Justiça Fiscal e Mínimo Existência. In: TORRES, Heleno Taveira;
PIRES, Adilson Rodrigues (coord.). Princípios de Direito Financeiro e Tributário, p.101
4

TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça Fiscal e Principio da Capacidade Contributiva, p. 19.
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"justiça". Nesta empreitada, enumeraremos algumas ideias e entendimentos
acerca da justiça presentes nas filosofias grega, romana e contemporânea.
Da filosofia grega, herdamos de Aristóteles as bases mais sólidas
para iniciarmos qualquer entendimento acerca de justiça. Tal pensador atrela o
conceito de justiça ao de igualdade. Para este pensador, a justiça seria a mais
importante das virtudes, podendo ser classificada em justiça universal e justiça
relativa. A primeira seria a virtude perfeita, a ser admirada, estando ligada a ideia
de respeito à lei do cosmo. Já a justiça particular seria a realização da igualdade.
Nesta concepção, justo seria aquele que efetiva a equidade, a qual pode ser
distributiva ou corretiva. Justiça distributiva refere-se a distribuição de bens de
modo semelhante aos iguais e desigualmente aos desiguais na medida de suas
desigualdades. Justiça corretiva toca a noção de reparação de ofensa perpetrada,
enquanto restauração da igualdade (momento anterior ao dano).
Nas palavras de TIAGO DA SILVA FONSECA:

No pensamento aristotélico, a igualdade tem dupla acepção. No caso da
justiça distributiva seria geométrica, na média em que deve oferecer
bens de modos iguais ou desiguais, de acordo com os méritos dos
destinatários. Em se tratando de justiça corretiva, a igualdade seria
aritmética, vez que o equilíbrio nas relações intersubjetivas só é
recuperado com a precisa reparação do dano causado. Logo, a igualdade
geométrica se refere a bens, ao passo que a aritmética é própria de
relações.5

Ressalte-se que a justiça neste contexto existe enquanto hábito, isto
é, fala-se em agir justo quando aquele que o pratica tenha consciência de que o ato
é justo, vontade de praticar o ato justo e certeza de que o ato é justo. Assim, a
justiça, na concepção filosófica grega, representada aqui pelo pensamento
aristotélico, está atrelada à esfera moral, do agir em consonância ou não aos
objetos socialmente eleitos (socialmente aprováveis ou reprováveis).

FONSECA, Tiago da Silva. O tributo como dever social compartilhado e como instrumento de
distribuição de bens e direitos: um ensaio sobre a justiça fiscal. Revista Fórum de Direito Tributário,
5

ano 8., n. 48, nov./dez.2010, p.170.
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Já no pensamento da Roma antiga, a ideia de justiça, que na filosofia
grega era centrada na igualdade e alocada na moral, passa a também ser baseada
na liberdade e situada na esfera do direito.
O direito, em Roma, é visto como instrumento de pacificação social,
de garantia da coexistência entre os cidadãos, ao obstacularizar que a liberdade
de uns seja exercida em detrimento da de outros, isto é, de modo abusivo, e ao
solucionar os conflitos deste convívio oriundos. Ali, tanto a moral quanto o direito
pertenciam ao campo ético, todavia, ao passo que a moral se situava em um campo
mais "sentimental", o direito detinha mais concretude, transformando tais valores
"abstratos" em normas. Assim, ao se associar a ideia de justiça ao direito, o agir de
modo justo passa a ser resultado não da consciência moral (como no pensamento
grego), mas da consciência jurídica. Nas palavras de TIAGO DA SILVA FONSECA:

A consciência jurídica é um processo ético que envolve a percepção e a
afirmação da moral universalizada no âmbito da razão; a positivação das
normas moralmente justas, através da lei; a aplicação da lei e a
exigibilidade do bem jurídico e do direito, através da ação jurisdicional
cuja legitimidade é conferida aquele que sofre danos aos seus bens ou
direitos.6

Em Roma, portanto, a ideia de justiça parte da lei, como elemento
chave, que normatiza os imperativos categóricos da razão, perpassa pelo

iurisdictum (direito), isto é pela doutrina e jurisprudência dos juristas, e chega a
distribuição dos bens e direitos, os quais devem se dar consoante as normas
abstratamente previstas. Dito de outra forma, é possível se auferir uma ideia de
justiça formal e material da concepção romana de justiça: formalmente, a justiça
está relacionada a lei, mais especificamente a sua elaboração e aplicação;
materialmente, refere-se a distribuição de bens e direitos aquele que tenha "causa
em seu favor", legitimidade, enquanto resultado da integração, intermediada pela
interpretação, do fato à norma.
FONSECA, Tiago da Silva. O tributo como dever social compartilhado e como instrumento de
distribuição de bens e direitos: um ensaio sobre a justiça fiscal. Revista Fórum de Direito Tributário,
6

ano 8., n. 48, nov./dez.2010, p.171
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É inserido nesta lógica que Ulpiano elabora as tão conhecidas
máximas, até hoje utilizadas como ponto de partida nas discussões acerca da
Justiça: 1. Dar a cada um o que é seu (suum cuique tribuere), 2. Viver
honestamente (honeste vivere), e 3. Não ofender ninguém (neminem laedere).
Verificamos que na Grécia antiga a concepção de justiça estava
conexa a ideia de igualdade, enquanto em Roma o justo pressupunha igualdade e
liberdade. Contemporaneamente, tanto a igualdade quanto a liberdade são
sustentáculos das ordens normativas hodiernas, sendo portanto ideias ainda
presentes na noção de justiça. Porém, para além desses dois valores de suma
importância, a concepção de justiça nos atuais Estados Constitucionais
fundamenta-se na universalização e efetiva concretização dos chamados direitos
fundamentais, entendidos estes como aqueles direitos inerentes a condição
humana e necessários ao exercido da cidadania.
A ideia de justiça no mundo contemporâneo, portanto, passa
primeiramente pela intuição dos valores universalmente considerados exigíveis e
atribuíveis, em segundo lugar pelo reconhecimento e previsão destes valores nas
constituições (passando a falarmos em direitos fundamentais) e, por fim, pela
concretização de tais direitos. Aliás, a consagração de direitos fundamentais nas
cartas magnas conferiu força normativa aos mesmos, tornando-os exigíveis,
orientando a atuação do Estado.
Assim, a realização de justiça no mundo contemporâneo liga-se a
ideia de concretização, implementação de direitos e garantias fundamentais
constitucionalmente previstos. Donde é possível concluir-se, juntamente a
GRUPENMACHER ser "o conceito de justiça ... um conceito aberto, adquirindo, de

acordo com o paradigma considerado, diferentes significados"7. Assim é com o
olhar voltado para a nossa Carta Magna, mais especificamente aos objetivos por
ela almejados e aos princípios (valores) fundamentais nela albergados, que
conseguimos deduzir a ideia de Justiça que preside nosso ordenamento. Da
mesma forma, focando-nos - foco este em constante diálogo com todo o sistema
7

GRUPENMACHER, Betina Treiger. Das Exonerações Tributarias: Incentivos e Benefícios Fiscais. In.:

Novos Horizontes da Tributação. Um diálogo Luso-Brasileiro, p. 57.
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constitucional - nos dispositivos vocacionados a atividade tributaria estatal,
inferimos o que a comunidade brasileira entende por justiça fiscal.

2.2 Princípios conformadores da Justiça Fiscal. Capacidade Contributiva,
solidariedade e progressividade como instrumentos de redução de
desigualdades e promoção da dignidade da pessoa humana

Antes de dar início a análise do arcabouço constitucional pátrio, a fim
de extrair os princípio e valores-chaves da noção de Justiça Fiscal,
empreenderemos breve incursão no contexto histórico, político e social em que
erigido o atual Estado Democrático de Direito Brasileiro. Ora, muito mais rico e
profícuo do que simplesmente pontuar e analisar quais princípios positivados na
Constituição Federal de 1988 que caracterizam a Justiça Fiscal é contextualizar a
escolha dos mesmos. Compreender o contexto social que permeou o erigimento
do atual Estado Democrático de Direito, de nítido cariz social, mais especificamente
no que se refere ao estabelecimento de seus princípios e das suas finalidades, é de
todo útil a um estudo mais crítico, tal qual proposto.
Fazemos nosso corte na crise do Estado Liberal. Com o acirramento
da crise do capitalismo liberal, principalmente após a quebra da Bolsa de Nova
Iorque e a acentuação da depressão econômica, com seus efeitos sociais
deletérios, foram buscadas novas fórmulas de estruturação econômica e política,
que propiciasse a retomada do desenvolvimento econômico.
Porém, tal retomada só fora possível com ativa intervenção estatal
no sistema econômico. Após a 2ª Guerra Mundial, a superação do sistema e da
ideologia liberal intensificou-se, não só pela intervenção do Estado na economia,
como também pela sua forte atuação no campo social - inclusive nas relações de
trabalho. Aliás, o mundo que emergiu do segundo pós guerra fora marcado por
tensões e conflitos de várias ordens, centralizando-se em dois campos politico-
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econômico-social (ideológicos) diametralmente opostos: capitalismo e comunismo os quais passaram a disputar a hegemonia como sistema político mundial.
E, fortemente influenciado por tal conflito político ideológico (sendo,
em verdade, dele decorrente), surge o Estado Social, que marcou fortemente o
mundo ocidental a partir da década de 50 do século passado. Neste sentido,
ALESSANDRO MENDES CARDOSO, assevera que:

(...) a partir de 1945 até o final da década de 1970, os partidos comunistas
dos países da Europa Ocidental buscaram a conquista do poder político.
E a história mostra que apesar deste intento não ter sido alcançado, não
se pode menosprezar que a atuação dos partidos comunistas (...) no
mundo capitalista, não só provocou tensão nos processos eleitorais
como, efetivamente, influenciou os programas de governo dos países
capitalistas que se viram obrigados a efetuar mudanças econômicas e
políticas para dar vazão à parte das reivindicações dos movimentos
sociais.8

Ainda, PAULO BONAVIDES salienta que:

O Estado social representa efetivamente uma transformação
superestrutural que passou o antigo Estado Liberal. Seus matizes são
riquíssimos e diversos. Mas algo, no Ocidente, o distingue desde as
bases, do Estado proletário, que o socialismo marxista intenta implantar:
é que ele conserva sua adesão a ordem capitalista, princípio cardeal a
que não renuncia.9

O Estado social foi, portanto, uma resposta do sistema capitalista ao
comunismo. Buscou o Estado, a partir de então, intervir na estrutura social,
mitigando os conflitos e intermediando a relação entre o capital e o trabalho. Há
uma mudança de paradigma com relação a função social do Estado:

8

CARDOSO, Alessandro Mendes. O dever fundamental de recolher tributos no Estado Democrático

de Direito, p. 125.
9

BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao estado social. p. 184.
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No Estado Liberal, em sua forma clássica, a ingerência social do Estado
era limitada, sendo marcada por um comportamento negativo, de
abstenção de intervenção nas esferas econômica e social. No Estado
Social, este passou da abstenção a ação, sendo o grande fator de
impulsão e conformação do corpo social. (…)
Se no antigo regime liberal a função do Estado era assegurar os direitos
de cunho individual, no Estado Social coube a este assegurar, de maneira
concreta, os direitos sociais que integravam a ordem jurídica e que
visavam permitir que os cidadãos desenvolvessem plenamente sua
condição humana.10

O Estado passou, portanto, a assumir o papel de provedor social,
garantindo aos cidadãos acesso a direitos sociais, como a previdência e assistência
sociais, saúde, educação, etc. Nota-se uma profunda alteração no caráter dos
gastos públicos, que passaram a se vincular fortemente ao atendimento das
demandas sociais. Paralelamente a essa alteração na natureza do gasto público, a
função atribuída aos impostos também sofreu modificações: de simples meio de
arrecadação de fundos, os impostos passaram a ser encarados como mecanismos
redistributivos (por meio da utilização da técnica de progressividade) na busca da
equidade social, além de meios necessários a fazer frente às novas funções sociais
do Estado, visando efetivar o princípio da igualdade que caracterizava as
Constituições modernas. Na preciosa lição de MISABEL DERZI:

(...) a igualdade e a liberdade formais, já no século XIX, são conceitos
revistos ao impulso das doutrinas social-marxistas. Abandona-se, em
definitivo, no século XIX o laisser-faiser, laisser-passar do liberalismo
clássico, que cede lugar ao intervencionismo estatal, ao planejamento e
às metas de desenvolvimento econômico. (...)
Nesse passo, não se trata apenas se reconhecer a existência de
desigualdade, mas usa-se o Direito Tributário como instrumento da
política-social, atenuados das grandes diferenças econômicas
ocorrentes ente as pessoas, grupos e regiões. 11

10

CARDOSO, Alessandro Mendes. O dever fundamental de recolher tributos no Estado Democrático

de Direito, p. 127
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In.: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar, p. 8
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Por fim, convém notar que o contribuinte, por conseguinte, viu
modificada a justificativa, assim como o fundamento de seu dever de contribuir.
Anteriormente, contribuía-se apenas para se sustentar o aparato estatal que se
estruturava minimamente apenas a fim de garantir (num sentido negativo, de
abstenção) os direitos individuais (de liberdade). A partir do Estado Social, passou
a contribuir não apenas para garantir esta manutenção da máquina estatal, mas
principalmente para que o Estado possa atuar no sentido de viabilizar os direitos
de liberdade positiva, cuja efetivação passa a ser sua obrigação constitucional.
Portanto, contribui-se consoante o princípio da capacidade contributiva não só
para garantir o fruimento, enquanto indivíduo, desses direitos, para igualmente
para permitir que o Estado os disponibilize àqueles que não têm condições de por
si próprios terem a eles acesso (há um nítido dever de solidariedade enquanto
fundamento do dever de contribuir).
Tais raciocínios são inteiramente aplicáveis às formas estatais
contemporâneas que, em sua essência, permanecem sociais. De fato, o Estado
Social Democrático de Direito nada mais é do que a conjunção de um Estado Social
com os postulados de um Estado de Direito em que assegurada uma maior
participação popular:

No Estado Democrático de Direito, em verdade, há uma síntese entre o
Estado de Direito e o Estado Social. As garantias jurídicas que marcam o
Estado de Direito - separação do Poderes, legalidade (igualdade perante
a lei), segurança jurídica, sufrágio universal, além dos clássicos direitos
fundamentais - encornam-se conjugados com os direitos sociais
albergados pelo Estado Social e que trabalham na busca da realidade da
igualdade material e justiça social.12

E, o Estado Brasileiro, enquanto Estado Social Democrático de Direito,
não refoge disso. De fato, enquanto Estado Social, em essência, isto é, vocacionado
a transformar a ordem social, por meio da concretização dos direitos sociais, e
democrático em sua forma, vale dizer, as transformações sociais devem ser
12

CARDOSO, Alessandro Mendes. O dever fundamental de recolher tributos no Estado Democrático
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efetivadas em um contexto dinâmico e plural, em que todas as classes sociais e
ideologias políticas interajam dialeticamente no âmbito sociopolítico. Devidamente
contextualizado nossa forma estatal, passemos a analisar os dispositivos
concretizadores da ideia de justiça fiscal.
A Constituição brasileira estabelece, em seu preâmbulo, a justiça
social como (i) compromisso do Estado com os direitos sociais, com a igualdade e
com a construção de uma sociedade fraterna, e, nas cláusulas operativas,
assevera a dignidade da pessoa humana como fundamento (art. 1o, inciso III), e a
erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais
e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3o, incisos I, III e
IV) como objetivos fundamentais do Estado. Além disso, fixa que o combate às
causas e fatores da pobreza e marginalização é dever comum de todos os entes da
Federação (cfr. art. 23, inciso X).
Ainda, a Constituição subordina a ordem econômica às finalidades de
promoção da justiça social, redução das desigualdades sociais e fomento do pleno
emprego (art. 170, caput e incisos VII e VIII), submete o exercício do direito à
propriedade privada em geral ao cumprimento de sua função social (art. 5o, inciso
XXIII), e afirma, ainda, uma pletora de direitos aos cidadãos que funcionam como
verdadeiras garantias em face dos reveses tradicionalmente associados à
economia capitalista, como direitos à educação, à saúde, à alimentação e moradia
adequados, ao trabalho digno, ao lazer, à segurança, à previdência e assistência
social etc.
Tendo em vista que os governos são os detentores dos maiores
mecanismos de transferência de renda, seja por meio de gastos públicos, seja por
meio da forma como o ônus tributário é distribuído, é correto concluir que as
obrigações de realizar a justiça social assumidas pelo Estado brasileiro com a
Constituição de 1988 irradiam-se para a tributação.
A própria Constituição reforça esse compromisso específico do
Estado com a justiça social na tributação, ao estabelecer, ao lado de um direito
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geral de igualdade (art. 5o, caput), um direito específico de igualdade em matéria
tributária (art. 150, II), e de vedação de tributos que não respeitem a capacidade
econômica dos contribuintes (art. 145, § 1o) ou que ofendam o mínimo existencial
(vedação de confisco – art. 150, IV).
Em suma, permeia a Carta Magna brasileira um alto grau de
comprometimento jurídico-constitucional do Estado com uma tributação
distributiva, visando a redução das desigualdades sociais e conseguinte garantia
da dignidade da pessoa humana, sempre com olhos na construção de uma
sociedade livre, justa e solidária (objetivo fundamental do Estado brasileiro).
Com fulcro em um dever de solidariedade para com os demais
membros da sociedade brasileira, apregoa-se que a obrigação de verter valores
aos cofres públicos por intermédio do pagamento de tributos é utilizado como
mecanismo apto a, tanto de per se quanto finalisticamente, diminuir as
disparidades socioeconômicas e regionais. De per se, através da previsão de
progressividade

tributaria

(especificamente

no

IPTU,

IR,

IPI

e

ICMS);

finalisticamente, ao possibilitar a prestação de serviços públicos fundamentais a
tutela da dignidade da pessoa humana (educação, saúde, assistência e previdência
social, moradia etc). O discurso da tributação justa, portanto, parece em todo ser
promotora de profundas modificações sociais, a fim de concretizar verdadeira
justiça social, em que garantida as condições socioeconômicas mínimas a
promoção de uma real igualdade de oportunidades (isonomia material).
Tal questão merece ser analisada cum grani salis, a fim de se
verificar ser tal ideal objeto de verdadeira efetivação/concretização pelo Estado
brasileiro, e portanto instrumento de reforma (ou quiçá revolução), ou, pelo
contrário, mero discurso útil a manutenção do status quo, porém sem qualquer
pretensão de efetiva concretização.
Balizaremos nosso estudo na teoria marxiana da revolução social por
meio da luta de classes.
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3. O materialismo histórico e a luta de classes em Karl Marx

A análise política, econômica e social de KARL MARX é realizada, a
todo tempo, a partir de elementos históricos, ou seja, a partir da análise da vida
real da sociedade e de suas relações de produção, em contraposição à filosofia
alemã de orientação hegeliana então predominante, que privilegiava o idealismo
puro e o pensamento abstrato dissociado da observação empírica. Para MARX,
apenas a observação da realidade seria capaz de revelar-nos os fatos e as ligações
porventura existentes entre política, produção e estrutura social.
Nas palavras de MARX e FRIEDRICH ENGELS, “A nenhum desses
filósofos ocorreu a ideia de perguntar sobre a conexão entre a filosofia alemã e a
realidade alemã, sobre a conexão de sua crítica com seu próprio meio material. 13”
Para referidos pensadores, “indivíduos determinados, que são ativos na produção
de determinada maneira, contraem entre si estas relações sociais e políticas
determinadas.14”
Em resumo, podemos dizer que o materialismo histórico parte da
terra para o céu, ao contrário do idealismo puro, que se ampara apenas naquilo
que os homens dizem, pensam, imaginam.
Não à toa, todas as críticas ao capitalismo levadas a efeito por MARX,
sobretudo aquelas realizadas nas obras “O Capital15” e “Contribuição à Crítica da
Economia Política16” partiram de observação da evolução histórica dos mais
diversos regimes de produção, desde aqueles vigentes na Roma antiga até aqueles
decorrentes das revoluções burguesas – iniciadas com a Revolução Francesa de

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus
representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas.
Trad. Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 84.
13
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MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia... op. cit., p. 93.
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política, livro primeiro: o processo de produção do
capital, volume I; trad. Reginaldo Sant'Anna. 29. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
15

MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política . Trad. Maria Helena Barreiro Alves. 3. Ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2003.
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1789 e responsáveis pela extinção do modo de produção feudal e da estrutura
social da idade média.
Para a construção de sua teoria crítica e empírica, MARX, de
formação jurídica e filosófica, precisou debruçar-se sobre matéria à qual nunca
esteve muito afeito: a economia. Nesse campo, produziu vasto conhecimento sobre
elementos como capital, trabalho, lucro, relações de produção, jornada de
trabalho, salário, acumulação de riqueza e propriedade privada.
Referidos estudos levaram MARX a concluir que:

A história de todas as sociedades que já existiram é a história de luta de
classes.
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, chefe de
corporação e assalariado; resumindo, opressor e oprimido estiveram em
constante oposição um ao outro, mantiveram sem interrupção uma luta
por vezes aberta – uma luta que todas as vezes terminou com uma
transformação revolucionária ou com a ruína das classes em disputa. 17

No capitalismo, a exploração do trabalho proletário pelo industrial
burguês é o que marca a relação de produção. Dá-se ao trabalhador apenas o
estritamente necessário para que possa continuar sendo trabalhador, o que só
reforça a ideia da revolução por meio da luta de classes. A afirmação da vida do
industrial burguês efetiva-se pela negação da vida do operário, vítima inafastável
do regime capitalista.
É sobretudo a partir da obra de MARX que as vítimas do sistema de
eticidade vigente passam a ser enxergadas efetivamente como vítimas, não como
fatos naturais ou meros aspectos funcionais do regime – a exemplo dos escravos,
na polis de Aristóteles, ou dos menos favorecidos economicamente, no segundo

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. trad. Maria Lucia Como. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1998, p. 9-10.
17
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princípio de JOHN RAWLS18. Visualiza-se a realidade a partir do ponto de vista dos
pobres, dos explorados, dos excluídos e dos desempregados.
Sobre o assunto, HENRIQUE DUSSEL leciona que:

O sistema de eticidade (o ‘bem’) inverteu-se agora no mal, causando dor
nas vítimas, sofrimento, infelicidade, exclusão... morte em algum nível de
sua existência. A razão ético-crítica é um momento mais desenvolvido da
racionalidade humana que as já analisadas; subsume a razão material
(porque a supõe afirmativamente para descobrir a dignidade do sujeito
e a impossibilidade da reprodução da vida da vítima), a formal (porque
também a supõe no advertir a exclusão da vítima da possibilidade de
argumentar em sua própria defesa) e a de factibilidade (porque
interpreta as mediações factíveis do sistema de eticidade vigente como
maquinações ‘não-eficazes’ para a vida, já que produzem em algum nível
a morte das vítimas).19

A alteração do status quo social, com a eliminação da contradição e
da exploração entre classes, jamais seria possível dentro dos limites do próprio
regime, como tentam fazer crer aqueles que MARX chama ora de Socialistas
Burgueses ora de Social Democratas, uma vez que, se correta a teoria marxiana,
invariavelmente, o próprio Estado torna-se parte da superestrutura que resulta
das relações de produção20, funcionando também como garantidor da referida
estrutura econômica, agora baseada no capital.
Em outros termos, num regime capitalista, o Estado representa os
anseios da classe dominante e trabalha para manter as relações de produção

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. trad. Almiro Pisetta e Lenita Maria Rímoli Esteves. 2. Ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 333.
18

DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão . trad. Ephraim
Ferreira Alves, Jaime A. Classen, Lúcua M. E. Orth. 3. Ed. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 303.
19

20
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Contribuição à crítica da economia política. Trad. Maria Helena Barreiro Alves. 3. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2003).
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responsáveis pela sua existência; o interesse público não representa o interesse
da maioria, mas dos economicamente mais fortes.
Não por outro motivo, MARX leciona que a tomada do poder político
por todo aquele que aspira ao domínio é um dos mais relevantes passos para a
revogação de toda a estrutura social vigente, ainda que referido domínio implique
extinção de todas as formas de dominação até então existentes, como aquela
verificada entre burguesia e proletariado. Os trabalhadores devem antes de tudo
conquistar o poder político para conseguir apresentar o seu interesse próprio
como sendo o interesse universal.
Apenas após a constituição do proletariado como classe dominante e
a destruição total das antigas relações de produção seria possível a abolição dos
antagonismos entre as classes e, consequentemente, das classes de uma maneira
geral, incluindo a do proletariado21. O movimento proletário seria o único
movimento histórico capaz de beneficiar a imensa maioria da população.
A ascensão do proletariado ao poder deve dar-se, segundo
ensinamentos de MARX, por meio da aplicação de uma série de medidas
indispensáveis à transformação radical do modo de produção capitalista, como: a)
expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em
proveito do Estado; b) abolição do direito de herança; c) centralização dos meios
de transporte nas mãos do Estado; d) multiplicação das fábricas e dos
instrumentos de produção pertencentes ao Estado e; e) instituição de impostos
fortemente progressivos22.
É justamente sobre a importância da tributação na alteração das
condições econômicas e sociais brasileiras, última das medidas mencionadas
acima, que iremos, à luz da teoria revolucionária marxiana, nos debruçar no
próximo tópico.

21
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4. Sistema tributário nacional: instrumento de reforma, revolução ou
manutenção do status quo ?

Vistas as noções gerais (a) da ideia de justiça fiscal subjacente ao
texto da Constituição de 1988 e (b) da teoria revolucionária da luta de classes de
KARL MARX, sentimo-nos finalmente aptos a responder às seguintes indagações:
Afinal, é possível se falar em efetiva alteração na superestrutura
política e social brasileira dentro dos limites do Sistema Constitucional Tributário
de 1988? A Tributação progressiva pensada – e positivada – pelo constituinte
originário tem natureza revolucionária ou meramente reformadora?
Pois bem. De acordo com as lições apresentadas no tópico anterior,
podemos afirmar que o regime constitucional tributário vigente, ainda que
fundamentado nos ideais de capacidade contributiva, resguardo do mínimo vital e
progressividade - tudo com vistas à redução das desigualdades sociais e regionais
e à erradicação da pobreza -, não tem natureza revolucionária. Em outros termos,
mesmo que todos os cidadãos passassem a obedecer rigorosamente aquilo que
preceitua nossa Lex Mater, não conseguiríamos verificar profundas alterações no

status quo social.
A verdade é que Constituição de 1988 continua resguardando os
valores capitalistas de liberdade econômica, livre iniciativa e não intervenção
estatal na ordem econômica, ainda que, na seara social, pregue a redução de
desigualdades.
O Estado Social Democrático brasileiro tem as características de
Estado Fiscal, predominante a partir da modernidade e conceituado por JOSÉ
CASALTA

NABAIS

como

o

“estado

cujas

necessidades

financeiras

são

essencialmente cobertas por impostos23”. No Estado Fiscal, o tributo passa a incidir
sobre as riquezas livremente produzidas pela iniciativa privada, porém, dentro do
limite do consentimento dos cidadãos. Aqui, “o tributo não limita a liberdade nem
23
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se autolimita, senão que pela liberdade é limitado, tendo em vista que apenas a
representação e o consentimento lhe legitimam a imposição.”24
Em resumo, busca-se, no ordenamento jurídico pátrio, um equilíbrio
entre livre produção e redistribuição de riquezas.
Nesse Estado Social Democrático não há espaço, segundo a
concepção marxiana, para alterações profundas da realidade social ou mesmo
para a abolição das classes antagônicas. Busca-se, na verdade, por meio de
instituições democrático-republicanas, manter a existência das referidas classes.
Nas palavras de MARX:

A burguesia socialista quer todas as vantagens das condições sociais
modernas sem as lutas e os perigos que necessariamente resultam
disso. Deseja o estado da sociedade existente sem os seus elementos
revolucionários e desintegradores. Quer uma burguesia sem um
proletariado. O melhor dos mundos, pensa a burguesia, é naturalmente o
mundo no qual ele domina. O socialismo burguês desenvolve esta
concepção consoladora em vários sistemas mais ou menos completos.
Ao requerer que o proletariado leve avante tal sistema e, de tal modo,
marche diretamente para a Nova Jerusalém social, requer, na verdade,
que o proletariado se conserve dentro dos limites da sociedade
existente, porém, abandonando todas as suas ideias odiosas em relação
à burguesia.25

A tributação progressiva, prevista em diversos dispositivos do Texto
Constitucional, como aqueles que regulamentam o Imposto de Renda e o Imposto
Predial e Territorial Urbano, não pode ser equiparada àquela elencada por MARX no “Manifesto do Partido Comunista” - como uma das medidas necessárias à
ascensão do proletariado ao poder. É dizer: admite-se a progressividade tributária,
desde que não sejam alcançados índices considerados confiscatórios.
O princípio da proibição do efeito de confisco do tributo, previsto no
art. 150, IV, da Constituição Federal, decorre da norma que versa sobre a função
TORRES, Ricardo Lobo. A ideia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de
Janeiro: Renovar, 1991, p. 127.
24

25

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto..., op. cit., p. 57.
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social da propriedade e, além de funcionar como limite máximo do princípio da
capacidade contributiva26, “protege” a ordem econômica da

tributação

“fortemente progressiva”, mencionada por MARX.
Num quadro hipotético de obediência total às normas constitucionais
tributárias, por legisladores, agentes fiscais e contribuintes, teríamos certamente
redução das desigualdades sociais e regionais, jamais erradicação da pobreza e da
figura da vítima, típica do regime capitalista. A tributação redistributiva, se
relacionada à teoria da luta de classes, revelará os interesses da classe dominante,
daí porque preferimos falar em reforma, em vez de revolução.
Conforme ensinamentos de MARX, a revolução social só poderá ser
alcançada com o rompimento do atual modelo de relação de produção, baseado na
exploração do trabalho assalariado e na acumulação de riqueza. Apenas a luta de
classes e a tomada do poder político pelo proletariado teriam o condão de alterar o

status quo político e social.

5. Considerações finais

Diante de todo o exposto, à luz da teoria marxiana da luta de classes,
podemos concluir que o cumprimento das normas do Sistema Constitucional
Tributário, ainda que fundamentado nos ideais de capacidade contributiva,
proteção do mínimo vital e progressividade - tudo com vistas à redução das
desigualdades sociais e regionais e à erradicação da pobreza -, não seria suficiente
para provocar uma revolução social.
Para MARX, apenas o rompimento do modelo de produção baseado
na exploração do trabalho assalariado e na acumulação de riqueza, passível de ser
alcançado por meio da luta de classes e da revolução proletária, pode solucionar o
problema das vítimas do sistema de eticidade vigente.
COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
27.
26
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O Poder Estatal, ainda que na sua moldura social democrática, por
fazer parte da superestrutura social e política, decorre da infraestrutura
econômica, daí porque, quase invariavelmente, acaba por reputar como público o
interesse da classe dominante, não deixando espaço, de acordo com o pensamento
marxiano, para profundas alterações dentro dos limites legais e constitucionais.
O pensamento social-burguês, positivado na Constituição de 1988,
como se pode perceber pela simples leitura dos dispositivos que cuidam das
ordens econômica e social, tenta harmonizar o antagonismo existente entre
opressores e oprimidos, com o objetivo de evitar o colapso do capitalismo por meio
da eliminação dos elementos que o revolucionam e o dissolvem.
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O CHAMADO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI (PIS E COFINS): Do
conceito de receita de exportação e do direito ao crédito dos
produtores exportadores ainda que os produtos exportados não
sejam onerados pelo IPI na saída

1. Introdução
Em momento em que a economia nacional reclamava maior
competitividade no cenário internacional o governo federal, com base no
disposto no § 6.º art. 150 da Constituição Federal fez editar a Lei n°
9.363/96, com o objetivo de incentivar as exportações, instituindo o
chamado “crédito presumido de IPI”, que objetivava o ressarcimento do
valor do PIS/PASEP e COFINS pagos nas etapas anteriores da produção.
Os contribuintes que se enquadraram no estímulo passaram a
postular o crédito na instância administrativa a qual passou a indeferir ou
minorar os créditos embasando-se em entendimentos equivocados.
Um deles, objeto da presente reflexão, afeta diretamente às
empresas nacionais que exportam produtos não sujeitos a tributação pelo
IPI na saída, basicamente o agronegócio, pois, segundo a Receita Federal do
Brasil, ao conceituar o que seja receita de exportação, são excluídos os
produtos não tributados pelo IPI, quando, na verdade, o ressarcimento é de
PIS e da COFINS, logo, empresas exportadoras de produtos não tributados
têm esses produtos e sua carga tributária onerada, justamente na contra
mão do estímulo que objetivava desoneração e competitividade das
empresas nacionais exportadoras.
O estudo visa esclarecer os objetivos do estímulo e a falta de
legitimidade na interpretação e normatização pela Receita Federal do Brasil
quanto ao mesmo.
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2. A instituição do benefício

Já tivemos a oportunidade de afirmar que é histórico o conflito de
interesses entre o contribuinte e o fisco e que cabe ao legislador atuar como
moderador de forma a preservar o interesse de ambos2.
Assim é que a lei 9.363/96, que é lei específica, observando § 6º art.
150 da Constituição, e que teve sua origem na MP 674/94, tratou da concessão do
Crédito Presumido para o produtor exportador, determinando em seu artigo 1º o
fato gerador e em seu artigo 2º a base de cálculo e alíquota:

Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais
fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.

Art. 2º A base de cálculo do crédito presumido será determinada
mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no
artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a receita
de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de
5,37% sobre a base de cálculo definida neste artigo

Da mesma forma a lei 10.276/2001 criou critério alternativo de
cálculo e trata especificamente da concessão do Crédito Presumido referido.
Esclareça-se que a referida legislação “apenas adicionou ao sistema da Lei nº

2

Das recentes ilegalidades criadas pela Receita Federal do Brasil em prol de obstacularizar o
direito ao crédito presumido instituído pela Lei nº. 9363/1996. São Paulo: Revista dos tribunais, ano
101, vol. 920, 2012, p. 352
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9363/97 sistemática diferenciada e optativa de critério de cálculos mantendo, no
mais, o benefício” 3.

3. Sistemática adotada para viabilizar o ressarcimento do PIS e
COFINS através do IPI

Embora o crédito que tratam as Leis n° 9.363/96 e 10.276/2001 tenha
o ressarcimento viabilizado através do IPI o crédito versa sobre o crédito
presumido para ressarcimento de PIS e COFINS.
Inclusive, o preâmbulo da Lei n° 9.363/96, esclarece o escopo da
norma ao estabelece que a mesma “Dispõe sobre a instituição de crédito

presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do
valor do PIS/PASEP e COFINS nos casos que especifica, e dá outras providências”.
Também o artigo 1º da lei quando define o fato gerador e deixa claro
que o crédito se refere a PIS e COFINS.
Bem se vê que o Crédito Presumido instituído pelas Leis n° 9.363/96
e 10.276/01 visa restituir os valores de PIS e COFINS incidentes sobre os insumos
aplicados às mercadorias nacionais exportadas e não guarda qualquer relação
com a incidência de IPI na saída destas mercadorias.
Conforme se pode observar na exposição de motivos da Medida
Provisória nº 674/1994 (reeditada diversas vezes até que a Medida Provisória nº
1.484-27, de 22.11.1996 foi convertida na Lei nº 9.363/1996), dirigida ao Exmo.
Presidente da República compreende-se que a intenção do legislador foi incentivar
as exportações de mercadorias nacionais.

3

Das recentes ilegalidades criadas pela Receita Federal do Brasil em prol de obstacularizar o
direito ao crédito presumido instituído pela Lei nº. 9363/1996. São Paulo: Revista dos tribunais, ano
101, vol. 920, 2012, p. 353
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Essa exposição de Motivos foi citada pelo Ministro Castro Meira
(Relator) ao apreciar o Recurso Especial Nº 840.919 – RS (2006/0080308-4) – DJ:
29/03/2007:

Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, a desoneração dos
tributos indiretos incidentes sobre as exportações é uma das práticas
permitidas pelo GATT e, por isso, o instrumento mais amplamente
empregado por todos os países que buscam ampliar os mercados de
suas produções nacionais.
No sistema tributário brasileiro coexistem basicamente dois tipos de
tributos indiretos que incidem sobre tais operações: a) aqueles que
incidem sobre o valor adicionado, como o Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI e b) aqueles que incidem 'em cascata', como as
contribuições sociais em tela.
A desoneração do IPI sobre as exportações, assegurada por
determinação constitucional, tem sido viabilizada pela própria técnica do
imposto, que permite assegurar a manutenção do crédito incidente
sobre as matérias-primas empregadas na fabricação do produto
exportado, sem a qual o benefício da isenção na etapa final de
exportação seria efetivamente menor.
Por outro lado, o Governo de Vossa Excelência vem, diante da
importância vital das exportações para o crescimento do emprego, da
renda e da manutenção da capacidade de importar do País, criando
condições e estímulos para a expansão das vendas externas, cabendo
mencionar a isenção da COFINS e PIS na etapa final da exportação.
Porém, tal benefício, ainda que importante para as exportações, perde
muito de sua força em decorrência da própria mecânica de incidência
dessas contribuições, que, ao contrário dos tributos sobre o valor
adicionado, não permite que o montante despendido sobre as matériasprimas e produtos intermediários empregados na fabricação de um
produto possa ser creditado contra os débitos registrados pelo
faturamento desse bem. Desse modo, a contribuição vai se acumulando
'em cascata' em todas as fases do processo produtivo.
Por essas razões, estou propondo o presente projeto de Medida
Provisória, com o objetivo de desonerar também a etapa produtiva
imediatamente anterior à exportação, da incidência daquelas
contribuições, o que permitirá, no âmbito dos tributos indiretos federais,
a eliminação quase total dessas incidências sobre as operações
comerciais de vendas de mercadorias ao exterior.(grifo nosso)
Finalmente destaco o caráter urgente e relevante da medida, devido à
necessidade de indicar aos exportadores ações objetivas que estimulem
a continuidade de suas operações com o exterior.
As exportações de produtos manufaturados e semi-manufaturados
estão sendo oneradas com as contribuições sociais do PIS/PASEP e da
COFINS, que incidem sobre os insumos utilizados na fabricação para a
exportação, contrariando a prática internacional que recomenda a nãoexportação de tributos".(grifo nosso).
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A Medida Provisória institui o crédito fiscal ao exportador final,
correspondente à carga tributária do PIS/PASEP e da COFINS contida
nos insumos adquiridos e utilizados na produção para a
exportação"(grifei).
Diante desse panorama, constata-se que o crédito instituído pela norma
legal em pauta se destina ao exportador final, sendo possível reconhecer
o direito pleiteado pela recorrida, como fez o Tribunal a quo.4

Como se vê se trata do ressarcimento do PIS e da COFINS, daí ser,
s.m.j., completamente irrelevante que o produto seja classificado como não
tributado pelo IPI, pois não é o IPI que será ressarcido, mas sim o PIS e a COFINS.
Apesar do crédito em referência não ter relação com o IPI, a
sistemática adotada pelo governo para o ressarcimento das contribuições para o
PIS e COFINS foi através do desconto de débitos de IPI para as empresas em que
houvesse esta situação e o ressarcimento em dinheiro nas demais situações,
conforme exposição de Motivos do então Ministro da Fazenda Pedro Malan, ao
justificar a operacionalidade do ressarcimento do crédito

E.M. nº 120 em 22 de março de 1995.
E x c e l e n t í s s i m o S e n h o r Presidente da República.
(...)
2. Sendo as contribuições da COFINS e PIS/PASEP incidentes em cascata,
sobre todas as etapas do processo produtivo, parece mais razoável que
a desoneração corresponda não apenas à última etapa do processo
produtivo, mas sim às duas etapas antecedentes, o que revela que a
alíquota a ser aplicada deve ser elevada para 5,37%, atenuando ainda
mais a carga tributária incidente sobre os produtos exportados, e se
revelando compatível com a necessidade de ajuste fiscal.
3. Por outro lado, as dificuldades de caixa do Tesouro Nacional
demonstram que, em lugar do ressarcimento de natureza
eminentemente financeira, melhor e de efeitos mais imediatos será que
o exportador possa compensar o valor resultante da aplicação da
alíquota com seus débitos de IPI, recebendo em espécie apenas a
parcela que exceder o montante que deveria ser recolhido a esse título.
Daí a opção pela concessão de um crédito presumido do IPI, no montante
equivalente à aplicação da alíquota de 5,37% sobre insumos e material de
embalagem que compõe o produto exportado, mantido o mesmo critério
de apuração anteriormente previsto, ou seja, a parcela das aquisições na
4

MINISTRO CASTRO MEIRA RE nº 840.919 – RS / 2006/0080308-4), DJ 29/03/2007 pag. 5
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mesma proporção entre a receita de exportações e a receita
operacional bruta do exportador. (...), (grifamos).

Conforme observado o benefício das Leis n° 9.363/96 e 10.276/2001,
não guarda relação alguma com o IPI da Lei n° 9.779/99 e, sim, visa desonerar o
custo da mercadoria nacional exportada das contribuições de PIS e COFINS que
incidem em cascata ao longo de toda a cadeia produtiva, a teor do art. 1º da Lei n n°
9.363/96. Daí, não ser relevante a classificação da mercadoria nacional exportada
na Tabela de incidência do IPI - TIPI.

4. Da apuração da receita de exportação em conformidade com o artigo 3º da
Lei nº 9.363/96.

Em conformidade com o art. 3º da Lei n° 9.363/96, a apuração do
montante da receita operacional bruta e receita de exportação serão efetuadas de
acordo com as normas que regem a incidência das contribuições de PIS e COFINS.
Não obstante, o montante da receita de exportação deve computar o
valor total da receita de exportação de mercadorias nacionais em conformidade
com as normas de apuração do PIS e COFINS, conforme segue:

Regulamento das contribuições para o PIS e Cofins Decreto 4.524/2002:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida
Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 14, Lei nº 9.532, de 1997, art. 39, § 2º, e
Lei nº 10.560, de 2002, art. 3º, e Medida Provisória nº 75, de 2002, art. 7º):
(...)
II - da exportação de mercadorias para o exterior;
Na mesma linha é o teor da Medida Provisória 2.158-35/2002:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
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I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento
Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas
empresas públicas e sociedades de economia mista;
II - da exportação de mercadorias para o exterior;

De igual modo a Instrução normativa SRF 247/2002 que dispõem
sobre as contribuições para o PIS e COFINS, devidos pelas pessoas jurídicas de
direito privado em geral:

Art. 46. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas:
I – dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento
Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas
empresas públicas e sociedades de economia mista;
II – da exportação de mercadorias para o exterior; (grifo nosso)

Ou seja, para efeitos do crédito presumido de que tratam as n°
9.363/96 e 10.276/2001, o valor total da Receita de Exportação deverá computar o
valor resultante de operações que destinem mercadorias nacionais ao Exterior,
direta ou indiretamente.

5. Do conceito de receita de exportação para o fim do crédito da Lei nº. 9.363
e 10.276 – exclusão de operações para o exterior de mercadorias
classificadas na TIPI como – não tributadas pelo IPI: o equívoco

Como se pode constatar, os artigos 1º, 2º e 3º da Lei n° 9.363 de
13/12/1996 não estabelecem em momento algum, que para fruição do crédito, seja
necessário que o produto seja tributado pelo IPI.
A única condição para haver o direito do ressarcimento dos créditos
da Lei n° 9.363/96 e 10.276/01, é de a empresa ser produtora e exportadora de

mercadorias nacionais.
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Desta forma, a atendendo-se aos requisitos definidos na lei 9.363,
para fazer jus ao crédito presumido para ressarcimento das contribuições do PIS
e COFINS, incabível o argumento do fisco que para a empresa tenha direito ao
crédito o produto exportado deva ser tributado pelo IPI.
Ao regulamentar a Lei n° 9.363/96, através da IN 23/97, o então
Secretário da Receita Federal, fez constar no Art. 8º a seguinte redação:

Art. 8º Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia;

II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e
para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação, de mercadorias nacionais;(grifo nosso)
III - venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora adquirente.
Parágrafo único. Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem são os constantes da legislação
do IPI.

Na sequência, no ano de 2001, a Secretaria da Receita Federal,
publicou a Instrução Normativa de nº 69 de 06 de agosto de 2001, que em seu art.
21, inovou e restringiu o conceito de receita bruta de exportação, estabelecendo:

Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia;

II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e
para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação, de produtos industrializados nacionais; (grifo nosso)
III - venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora adquirente.
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§ 1o Não integra a receita de exportação, para efeito de crédito
presumido, o valor resultante das vendas para o exterior de produtos
não-tributados e produtos adquiridos de terceiros que não tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização pelo produtorexportador, integrando, entretanto, a receita operacional bruta. (grifo
nosso)
§ 2o Os conceitos de industrialização, matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem são os constantes da legislação
do IPI.

Com a promulgação da Lei n° 10.276/2001, que trouxe método
alternativo de cálculo do crédito presumido de que tratam as leis 9.363 e 10.276,
veio a regulamentação através da IN 315 de 03 de abril de 2003, que trouxe
inovações conceituais, conforme seu Art. 21:

Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de produtos
industrializados de produção da pessoa jurídica, nos mercados interno e
externo;
II - receita bruta de exportação, o produto da venda de produtos

industrializados nacionais para o exterior e para empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação; (grifo nosso)
III - venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor para embarque ou depósito, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora adquirente.
§ 1º Não integra a receita de exportação, para efeito de crédito

presumido, o valor resultante das vendas para o exterior de produtos
não-tributados e produtos adquiridos de terceiros que não tenham sido
submetidos a qualquer processo de industrialização pela pessoa jurídica
produtora e exportadora. (grifamos)

§ 2º Os conceitos de industrialização, MP, PI e ME são os constantes da
legislação do IPI.

No exercício de 2004, a SRF publicou a IN 420 em 10 de maio,
mantendo as mesmas inovações conceituais da IN 315/2003:

Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
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I – receita operacional bruta, o produto da venda de produtos
industrializados de produção da pessoa jurídica, nos mercados interno e
externo;
II – receita bruta de exportação, o produto da venda de produtos

industrializados, de produção da pessoa jurídica, para o exterior e para
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação ;
(grifamos)
III - venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor para embarque ou depósito, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora adquirente.
§ 1º Não integra a receita de exportação, para efeito de crédito

presumido, o valor resultante das vendas para o exterior de produtos
não-tributados e produtos adquiridos de terceiros que não tenham sido
submetidos a qualquer processo de industrialização pela pessoa jurídica
produtora e exportadora. (grifamos)
§ 2º Os conceitos de industrialização, MP, PI e ME são os constantes da
legislação do IPI.

Precisamente no § 1º e Inc. II do Art. 21 da IN 69/2001, § 1º e Inc. II do
Art. 21 da IN 315/2003 e § 1º e Inc. II do Art. 21 da IN 420/2004 é que ocorre
agressão ao direito das empresas produtoras e exportadoras; pois, ao não
considerar como Receita de Exportação o produto da venda de Mercadorias
Nacionais não tributadas pelo IPI, a Instrução Normativa inova o texto da Lei n°
9.363, art. 3º e evita assim, a proporcionalidade entre Receita Operacional Bruta e
Receita de Exportação, eliminando a base de cálculo, sobre o qual deve incidir o
Crédito Presumido, na medida em que, não se encontrará nos termos da IN,
Receita Bruta de Exportação, por conseguinte, não há base de cálculo do crédito
presumido.
Para melhor compreensão, basta observar que o art. 100 da Lei 5.172
de 25 de outubro de 1966 – CTN estabelece que são normas complementares das
leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos , os atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas, do que se pode extrair
que os referidos atos meramente complementares da legislação primária não se
prestam a inovar no ordenamento jurídico, tampouco com a pretensão de
restringir direitos do contribuinte mediante interpretação extensiva não constante
de Lei.
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Com efeito, nota-se que em nenhum momento a Lei restringiu o
conceito de Receita de Exportação como sendo o produto da venda de Produtos
Industrializados, pelo que não cabe ao intérprete fazê-lo. Há que se ter presente,
reafirma-se, que as Instruções Normativas são normas complementares das Leis
(Art. 100 do CTN) e não podem transpor, inovar ou modificar o texto das normas
que complementam.
Pensar o contrário seria violar também a dimensão estrita da
legalidade (art.150, I da Constituição Federal de 1988), princípio nuclear do sistema
constitucional tributário e verdadeira garantia fundamental dos contribuintes:
Em outras palavras, qualquer das pessoas políticas de direito
constitucional interno somente poderá instituir tributos, isto é, descrever a regramatriz de incidência, ou aumentar os existentes, majorando a base de cálculo ou a
alíquota, mediante a expedição de lei.
O veículo introdutor da regra tributária no ordenamento há que ser
sempre a lei (sentido lato), porém o princípio da estrita legalidade diz mais do que
isso, estabelecendo a necessidade de que a lei adventícia traga no seu bojo os

elementos descritores do fato jurídico e os dados prescritores da relação
obrigacional. Esse plus caracteriza a tipicidade tributária, que alguns autores
tomam como outro postulado imprescindível ao subsistema de que nos ocupamos,
mas que pode, perfeitamente, ser tido como uma decorrência imediata do
princípio da estrita legalidade.5
Ainda, o Art. 110 do CTN, tem conteúdo pedagógico a lecionar:

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou
dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

5

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª. Ed. Saraiva: São Paulo, 2003, p.157
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Vale colacionar aqui, por pertinente, o ensinamento contido no voto
do Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Extraordinário 240.785-2 Minas Gerais, em 24/08/2006, pág. 8 e 9:

Cumpre ter presente a advertência do ministro Luiz Gallotti, em voto
proferido no Recurso Extraordinário nº 71.758: “ se a lei pudesse chamar

de compra e venda o que não é compra, de exportação o que não é
exportação, de renda o que não é renda, ruiria todo o sistema tributário
inscrito na Constituição” - RTJ 66/165.6

No mesmo voto prosseguiu o Senhor Ministro Marco Aurélio:

Há de se atentar para o princípio da razoabilidade, pressupondo-se que o
texto constitucional mostre-se fiel, no emprego de institutos, de
expressões e de vocábulos, ao sentido próprio que eles possuem, tendo
em vista o que assentado pela doutrina e pela jurisprudência. Por isso
mesmo, o artigo 110 do Código Tributário Nacional conta com regra que,
para mim, surge simplesmente pedagógica, com sentido didático, a
revelar que: A lei tributária não pode alterar a definição,o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou
dos Municípios para definir ou limitar competências tributárias.

Assim, não há como subsistirem as disposições de IN´s referidas que,
à guisa de regulamentar, acabam por alterar conceitos e restringem o direito das
empresas produtoras exportadoras, pois vão além do que uma interpretação
afeta à legalidade e unidade do ordenamento jurídico.

Sobre

a

interpretação

extensiva,

guardadas

as

devidas

particularidades do caso em comento, é de destaque a lição de Alfredo Augusto
Becker:

6

STF - RE: 240785 MG , Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 19/06/2010, Data de
Publicação: DJe-146 DIVULG 06/08/2010 PUBLIC 09/08/2010.
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Na analogia por extensão não há interpretação, mas criação de regra
jurídica nova. Com efeito, o intérprete constata que o fato por ele
focalizado não realiza a hipótese de incidência da regra jurídica;
entretanto, em virtude de certa analogia, o intérprete estende ou alarga

a hipótese de incidência da regra jurídica de modo a abranger o fato por
ele focalizado. Ora, isto é criar regra jurídica nova, cuja hipótese de
incidência passa a ser alargada pelo intérprete e que não era a hipótese
de incidência da regra jurídica velha.7

Na mesma linha dos ensinamentos, acima expostos, para o Professor
Paulo de Barros Carvalho8, os instrumentos secundários não podem pretender
passar por cima dos chamados instrumentos primários, no caso a Lei nº. 9.363/96,
porque aqueles não se prestam a inovar na ordem jurídica, sob pena de violação
da sua unidade normativa. 9
Assim, claro está o direito em ver considerado como Receita de
Exportação, o produto da venda de mercadorias nacionais ao mercado externo,
devendo ser afastadas as diversas disposições constantes de Instruções
Normativas que restringem o sentido e alcance da Lei.
Para evidenciar os critérios legais do benefício, é da lei que se extrai
quem faz jus ao crédito, a base de cálculo e a alíquota ou índice de apuração do
crédito.
A Lei 9.363/96 (Norma instituidora do benefício) em seu art. 1°

10

fixou quem tem direito, no art. 2° 11 do texto da Lei estabeleceu a respectiva Base

de cálculo e alíquota.

7

BECKER. Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3ª. Ed. Lejus: São Paulo, 1998, p. 133

8

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva. 2011, p.107

9

Idem, p. 175

10

Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de
que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970,
e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno,
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
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Também os conceitos de Receita Operacional Bruta e Receita de
Exportação a serem considerados para a apuração do Crédito, foram positivados
no bojo da Lei em análise (art. 3° da Lei n°. 9.363/96)12.
Relativamente

ao

critério

alternativo

estabelecido

pela

Lei

10.276/2001, esta também fixou quem tem direito, a base de cálculo e o critério de

cálculo do Crédito 13 no art. 1°, caput (aspecto pessoal), §§1º (base de cálculo), 2°, 3°
e 5° (critério de quantificação) , sem as restrições impostas pelo fisco.

11

Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o
valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação
e a receita operacional bruta do produtor exportador.(grifo nosso)
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo
definida neste artigo. (grifamos)
12

Art. 3º Para os efeitos desta Lei a apuração do montante da receita operacional bruta, da receita
de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art.
1º, tendo em vista o valor constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao
produtor exportador. (grifo nosso)
13

Art. 1º Alternativamente ao disposto na Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica
produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá determinar o valor do
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo
às contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em
regulamento. (grifo nosso)
§ 1º A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre os quais
incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos intermediários e a
materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado
interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da legislação
deste imposto. (grifo nosso)
§ 2o O crédito presumido será determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo referida
no § 1o, do fator calculado pela fórmula constante do Anexo (apresenta a fórmula para apuração do
Fator F – que é o índice que será aplicado sobre a base de cálculo)
3o Na determinação do fator (F), indicado no Anexo, serão observadas as seguintes limitações:
I - o quociente será reduzido a cinco, quando resultar superior;
II - o valor dos custos previstos no § 1o será apropriado até o limite de oitenta por cento da receita
bruta operacional. [...]
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as demais normas
estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996. (grifo nosso)
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Vê-se que as leis são claras e em nenhuma delas há qualquer artigo
que estabeleça qualquer condição em relação à origem dos insumos aplicados às
mercadorias exportadas e tampouco em relação à incidência ou não de IPI.
Assim fica evidente que ao falar-se em Crédito Presumido de IPI, não
há que falar-se em IPI (imposto não cumulativo), pois ele (o IPI) incide apenas
sobre o valor adicionado e o PIS e a COFINS (cumulativos) incidem nas diversas
etapas do processo produtivo sem que haja o respectivo creditamento, o que
efetivamente se dará, conforme vontade do legislador, na exportação, quando a
empresa exportadora da mercadoria nacional fará a recuperação do crédito
presumido.
Destarte, a interpretação da Receita Federal quanto ao conceito de
receita de exportação ultrapassou os limites fixados pelas leis e inovou (restringiu
e neutralizou) ao determinar um novo critério de apuração que, lamentavelmente,
lesa o direito da empresa exportadora, além de pôr por terra o objetivo principal
do benefício de incentivar as exportações de mercadorias nacionais, desonerandoas e, assim, de fato, reduzir o Custo Brasil.
Fica evidente, portanto, que o direito ao crédito é violado pela RFB,
sendo que deve ser considerando como receita de exportação o valor resultante
da venda ao exterior e para o fim específico de exportação das mercadorias
nacionais classificadas na TIPI sob a anotação NT.
Contribui para melhor entendimento os ensinamentos contidos na
Apelação Cível do Processo n. 2007.70.03.003640-6 do TRF4 – Tribunal Regional
Federal da Quarta Região, relatado pelo Desembargador Federal Vilson Darós14,

14

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA. LEI Nº 9.363/96.
POSSIBILIDADE DO CREDITAMENTO DE INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DE
COOPERATIVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA EXAME DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. LEI Nº 9.784. PORTARIA SRF Nº 6.087/05 E 4.066/07. OMISSÃO DA AUTORIDADE
IMPETRADA.
É possível a inclusão na base de cálculo do crédito presumido do IPI (Lei nº 9.363/96) dos insumos
adquiridos de pessoas físicas e cooperativas. Estes, mesmo que não sejam contribuintes do PIS e da
COFINS, são onerados ao longo da cadeia produtiva por essas contribuições.

Tanto as mercadorias tributadas pelo IPI, quanto as não tributadas estão submetidas às
contribuições PIS e COFINS durante a cadeia produtiva do que se conclui, outrossim, a possibilidade
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bem como o voto para Acórdão em Apelação do Processo n. 2009.70.03.002624-0
do TRF4 – Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde figurou como relatora
a Juíza Federal Vânia Hack de Almeida15

de gerarem créditos por meio da sistemática do crédito presumido veiculado nas Leis nº 9.363/96
ou 10.276/01.
Os atos administrativos são pautados pelos princípios da isonomia e da impessoalidade, não sendo
admissível que o contribuinte fique à mercê da Administração para a continuidade de suas
atividades, bem assim não podendo o seu direito ser inviabilizado pelo fato de o Poder Público não
dispor de recursos humanos suficientes para o efetivo processamento dos inúmeros pedidos
protocolados na repartição14. (TRF-4 - AC: 3640 PR 2007.70.03.003640-6, Relator: VILSON DARÓS,
Data de Julgamento: 29/10/2008, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 11/11/2008)
15

Verifica-se que nem a lei, nem a medida provisória limitaram o deferimento do benefício fiscal ao
industrial: ambas falam em "mercadorias nacionais", não em "mercadorias nacionais
industrializadas"; referem "processo produtivo", não "processo industrial". "Processo produtivo"
certamente abrange a produção rural.
Além disso, a mudança da preferência do aproveitamento de moeda corrente para crédito
presumido de IPI decorre da maior facilidade de implementação por tal modalidade, não se
olvidando que o ressarcimento em moeda restou mantido como meio subsidiário.
Atente-se, por outro lado, que o benefício destina-se a compensar a incidência do PIS/COFINS
cumulativo, não diminuir a incidência de IPI. Este é meio, aquele, fim.
Originariamente, tais contribuições eram cobradas sob o regime cumulativo. Considerando o
gravame representado pelo sistema da cumulatividade e a fim de incentivar as exportações, foi
criado crédito presumido de outro tributo, o IPI, destinado a ressarcir a incidência do PIS/COFINS
na cadeia econômica.
Posteriormente, em 2002 e 2003, houve a instituição do PIS/COFINS não-cumulativos, regime que
permite uma apropriação "semidireta" das contribuições incidentes em fase anterior, por meio da
admissão de créditos decorrentes de insumos utilizados na produção, os quais são deduzidos das
contribuições a recolher. Havendo dedução, ainda que indireta, do PIS/COFINS cobrados em fases
anteriores, na apuração dessas contribuições, desnecessária a apropriação, por meio de crédito
presumido, o qual, por isso, restou vedado pelo art. 14 da Lei 10.833/03 para os contribuintes
sujeitos à nova sistemática.
Incidindo o PIS/COFINS sobre a receita, caracterizando-se como tributo direto, não possibilita a
utilização da técnica do creditamento do tributo pago anteriormente; optou-se, então, por política
fiscal, pelo creditamento de IPI, por meio de sistemática prevista no art. 2.º da Lei 9.363/96,
abandonando-se a preferência pelo ressarcimento em moeda corrente, o qual permaneceu como
modalidade subsidiária.
Observe-se que o modo de exigência do tributo a ser desonerado (PIS/COFINS), que dificulta a
criação de meio direto de diminuição da carga tributária e obriga a criação de desoneração
indireta, no caso, pela atribuição de crédito presumido de outro tributo, deve ser considerado
quando se analisam as repercussões desse benefício oblíquo. Nesse sentido, atente-se para o fato
de que uma mudança de sistemática - como a criação do PIS e da COFINS não-cumulativos, que
permitem desoneração semidireta, por meio de abatimentos - foi suficiente para fazer
desaparecer a discussão sobre a extensão do benefício que o mecanismo da atribuição de crédito
presumido provocou.
É bem verdade que os incentivos fiscais devem ser interpretados restritivamente; todavia,
interpretação restritiva não pode resultar em restrição não contida na lei, sequer de maneira
implícita.
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Mais uma vez fica evidente que o crédito que trata a Lei n° 9.363/96
visa a desoneração das Contribuições de PIS e Cofins, estimulando assim, o ato de
exportar mercadoria nacional, não se limitando ao produto industrializado
tributado pelo IPI como quer a RFB mediante Instruções Normativas.
Via de consequência, soa irrelevante para o gozo do incentivo, o fato
das mercadorias exportadas serem anotadas como NT na TIPI e não estarem no
campo da incidência de IPI, na medida em que a Lei 9.363 e também a Lei 10.276,
objetivam estimular o ato de exportar mercadorias nacionais, desonerando o
custo das contribuições ao PIS e COFINS, que incidem cumulativamente ao longo
do processo produtivo da mercadoria nacional exportada.

6. Do artigo 6º da Lei nº. 9.363/96 – melhor interpretação

Cabe destacar que o art. 6º. da Lei n° 9.363/96, não pode ser
interpretado como texto isolado do sistema jurídico pátrio e do "micro" sistema no
qual está inserido.
Assim, ao se interpretá-lo não se poderia olvidar de aferir seu
alcance diante do disposto e limites no art. 110 do CTN e das disposições dos
primeiros artigos, notadamente o art. 1º., 2º e 3º, da Lei da qual o mesmo faz parte.
De tal cotejo, resulta que o artigo em referência não pode frustrar o
benefício tratado ao longo da própria Lei n° 9.363/96, fixando novos conceitos em
violação a esta, de forma a inviabilizá-la, quando interpretado de tal sorte a
permitir que o Ministro de Estado da Fazenda possa expedir instruções
Portanto, é indevida a restrição de aproveitamento do crédito presumido de IPI, decorrente das
Leis 9.363/96 e 10.276/01, à pessoa jurídica produtora e exportadora de produtos industrializados
nacionais feitas nas IN/SRF 419/04 e 420/04.
Assim, a atividade da impetrante estaria abrangida pelo benefício fiscal discutido, pois a lei não o
restringe a tal espécie de produto15. (TRF4, AC 2009.70.03.002624-0, Segunda Turma, Relatora
Vânia Hack de Almeida, D.E. 04/08/2010)
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normativas contrárias ao próprio objetivo criado pela Lei n° 9.363/96, que é o de
tornar competitivas as empresas nacionais que exportem.
O Professor Humberto Ávila, a respeito do assunto ministra que não
se pode tolerar, num Estado Democrático de Direito, uma “justificação” que, a
pretexto de fundamentar uma interpretação, termine por encobri-la.16
Importante ter presente a redação do art. 6º da Lei 9.363/96 para
realizar a análise por compreensão e sistemática interpretação e a partir daí
extrair o seu real sentido, significado e alcance, sob pela que do texto se extrais
pretexto sem contexto.
Considerando que o benefício da Lei n° 9.363/96 atinge as
exportações diretas e indiretas (aquelas realizadas para o fim específico de
exportação) ao teor do Art. 1º da Lei 9.363/96, necessário que a Administração
tributária no caso – Ministro de Estado da Fazenda expedisse as instruções.
Daí a redação do Art. 6º da Lei 9.363/96. Ou seja, entre outros a
expressão, “a definição de receita de exportação e aos documentos fiscais

comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor
exportador”.
O sentido desta redação, s.m.j, está para as atividades de
mensuração,

quantificação,

contabilização

das

receitas

de

exportação,

considerando que elas poderão ter dois nascedouros, ou seja: a) exportações
diretas – aquelas que decorrem das operações diretas com o cliente no exterior e;
b) exportações indiretas – aquelas que o exportador comercializa com empresa
no território nacional, todavia, com o fim específico de exportação.
Em consequência destes dois nascedouros de Receita de Exportação
é que havia a necessidade de expedir normas para a “definição da receita de

exportação”.

16

Ávila, Humberto. Argumentação jurídica e a imunidade do livro eletrônico. Revista de direito
tributário 79/183.
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Importante destacar que todos os demais elementos necessários à
quantificação do crédito já constam da Lei 9.363/96 (fato gerador, base de cálculo,
alíquota ou fator). Entretanto, havia a necessidade de normatizar as operações,
emergindo então as instruções acerca dos comprovantes da efetiva exportação
(memorando de exportação, relatório de exportação, Despachos aduaneiros). É
para isto a autorização, ou seja, regulamentar. Jamais mudar conceitos de direito
privado, o que é vedado pelo CTN, art. 110.
Ocorre que referido dispositivo legal não pode ser interpretado
como texto isolado do sistema jurídico pátrio e do "micro" sistema no qual está
inserido. Para isso já alerta Luís Roberto Barroso ao ministrar que:

[...] uma norma constitucional, vista isoladamente, pode fazer pouco
sentido ou mesmo estar em contradição com outra. Não é possível
compreender integralmente alguma coisa - seja um texto legal, uma
história ou uma composição - sem entender suas partes, assim como
não é possível entende as partes de alguma coisa sem a compreensão do
todo. A visão estrutural, a perspectiva de todo o sistema, é vital. 17

Daí se buscar no estudo sobre sistema, referenciais interpretativos
de forma a assegurar-lhe a unidade a que se refere Paulo de Barros Carvalho18,
com o que corrobora José Roberto Vieira, para quem o sistema é:

[...] um conjunto de elementos (repertórios) que se relacionam
(estrutura), compondo um todo coerente e unitário (ordenação e
unidade). Essa noção de sistema, a que chamamos de terceira, incorpora
a característica da ordenação ou coerência, dado tipo como fundamental
pela maioria daqueles que já se debruçam sobre a questão sistemática. 19

17

BARROSO, L. R. Interpretação e aplicação da constituição. p. 135.

18

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 190.

19

VIEIRA, José Roberto. A noção de sistema no direito. Revista da Faculdade de Direito da UFPR.
Porto alegre: Síntese, n. 33, 2000, p. 55.
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Ao se interpretar isoladamente o art. 6º da Lei 9.363/96, viola-se não
só a necessária interpretação sistêmica da legislação, como o benefício em
especial. Aliás, a respeito de uma interpretação sistemática, importante a
contribuição do professor Clélio Chiesa20:
A localização topográfica de determinada regra jurídica é relevante
para a determinação de seu conteúdo e alcance, porém, não suficiente para a
construção do seu sentido. É necessário que ela seja colocada em interação com as
demais regras do sistema. Nenhuma regra pode ser interpretada isoladamente,
até porque não há norma que subista isolada das demais normas do sistema. Não
há, portanto, autonomia entre as várias normas nem entre os vários ramos do
Direito, pois há uma interligação indissociável decorrente de sua unicidade.
Até porque, não podendo o direito tributário alterar conceitos do
direito privado, não se poderia crer que se criasse um conceito de receita de
exportação para Contribuição Social, outro para ICMS e assim por diante, sob pena
de violação ao art. 110 do CTN, como ocorre in casu.
Ademais, em que pese não ser este o objeto de estudo das presentes
linhas, o fato é que em se tratando de verdadeiro incentivo fiscal, não pode ser
interpretado restritivamente, pois não se trata de isenção, de sorte que a
interpretação deve ser dar da melhor forma possível para que o benefício alcance
seus fins, pois os benefícios ocorrem justamente para suprir debilidades do Estado
ou, no caso, criadas por ele.
Afinal, como afirmam Geraldo Ataliba e José Artur Lima Gonçalves21:

o fim último é, sempre, o de impulsionar ou atrair os particulares para a
prática das atividades que o Estado elege como prioritárias, tornando
por assim dizer, os particulares em participantes e colaboradores das
metas postas como desejáveis ao desenvolvimento econômico e social
por meio da adoção do comportamento ao qual são condicionados.
20

CHIESA, Clélio. A competência tributária do estado brasileiro. São Paulo: Max Limonad. 2002, p.
100.
21

Crédito presumido de IPI – direito adquirido – recebimento em dinheiro. Revista de direito
tributário nº 55, 2009, p. 167.
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Nesse sentido, aliás, Rui Barbosa Nogueira com a maestria que lhe é
peculiar, ministra que os mesmos devem ser interpretados finalisticamente22.
Nos precedentes do E. STJ, nos Recursos Especiais de nº. 1.232.360 e
1.232.755, ambos originários do Estado do Paraná e que foram julgados pela 2ª
Turma, parece não ter sido analisado o caso concreto com a necessária e
esperável interpretação sistêmica, pois a manutenção do entendimento implica
autorizar que direitos instituídos em lei sejam suprimidos por atos administrativos,
violando a segurança jurídica.

Logo, não há necessidade e nem espaço, na estrita legalidade, para
que o Ministro de Estado da Fazenda ou o Secretário da Receita Federal do Brasil,
estabeleça conceitos que possam irromper a ordem legal, positivando uma
exegese nova, que comprometa a hierarquia normativa. Se isto ocorrer é certo
que teremos a ilegalidade.

7. Da isonomia

Ao se tentar alterar o conceito de receita de exportação de forma a
excluir da base de cálculo do estímulo os produtos exportados que não são
tributados pelo IPI é imprimir tratamento desigual para empresas que se
encontram em situação igual.
Como visto o crédito é pela exportação e não ao produto; é crédito
presumido para ressarcir a carga tributária a titulo de PIS e COFINS e não de IPI.

22

Direito tributário atual. São Paulo: Resenha Tributária/Instituto Brasileiro de Direito Tributário,
1986. Vol. 6, p. 1611.
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Assim, a linha de raciocínio defendido pela União implica em violação
ao primado Constitucional da Isonomia, pois empresas igualmente exportadoras,
apenas por terem seus produtos não tributados pelo IPI não fruiriam do mesmo
beneficio instituído para todas as exportadoras.
Empresas igualmente exportadoras (e produtoras) não usufruiriam
do beneficio instituído para estimular as exportações e para TODAS AS EMPRESAS
PRODUTORAS QUE EXPORTEM, como forma de ressarcimento do PIS e COFINS, pelo
fato de seus produtos não serem classificados como tributados pelo Regulamento
do IPI o qual é elemento totalmente estranho para o acesso ao benefício.
É o caso de todas as empresas que produzem e exportam grãos de
soja, milho, café e mesmo algodão, entre outros. É o caso de cooperativas e
agroindústria que produzem e exportam e que contribuem grandemente para o
desenvolvimento do país, mas que perdem competitividade internacional pela
carga tributária que incide sobre seus produtos no mercado interno em face do
PIS e da COFINS. Sem a desoneração acabam por exportar tributos e não só seus
produtos.
Raciocinar em sentido contrário implica em violação ao Primado da
Isonomia, previsto no artigo 5º, caput e no artigo 150, inciso II, da CF/88, sobre o
qual José Afonso da Silva escreve que:

[...] cuida da igualdade em sentido jurídico, como paridade de posição,
com exclusão de qualquer privilégio de classe, religião e raça, de modo
que os contribuintes que se encontrem em idêntica situação sejam
submetidos a idêntico regime fiscal, que coincide com a generalidade da
imposição, e que, para realizar a justiça fiscal, depende de ser
complementado com a igualdade em sentido econômico, fundado no
princípio da capacidade contributiva. 23

23

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed. 2. tiragem. São Paulo:
Melheiros, 2003,p. 603.
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Isso porque, se impõem restrições ao direito a parcela de
contribuintes não previstas na legislação infraconstitucional, muito menos na
Constituição Federal.
A violação ao primado da isonomia é manifesta, pois não caberia às
Instruções Normativas criar tratamento desigual entre contribuintes que se
encontram em idêntica situação. Eis que não se pode restringir o direito ao crédito
presumido em função da classificação fiscal do produto exportado ou da qualidade
do fornecedor.
Afinal, não há necessidade e nem espaço, na estrita legalidade, para
que o Ministro de Estado da Fazenda ou o Secretário da Receita Federal do Brasil,
estabeleçam novos conceitos que irrompam com a ordem legal, positivando uma
exegese nova, que comprometa a hierarquia normativa e viole a unidade sistêmica
da Constituição Federal e de seus princípios.
Nessa linha, cabe colacionar, por pertinente, o magistério de Betina
Treiger Grupenmacher24, que lembra os componentes desse sistema, ao
preceituar que:

[...] a Constituição é um conjunto de normas que tanto podem ser
princípios, como preceitos, regras, ambos compondo o ordenamento
jurídico. Elas se afiguram estruturadas num todo, dispostas em um
sistema normativo, e como sistema que é, apresenta-se como um
conjunto de normas relacionadas entre si. É uma estrutura normativa
organizada, pois as disposições estão coordenadas entre si.

Pensar em sentido diverso significa admitir que contribuintes que se
encontram na mesma situação – exportadores de produtos nacionais – terão
tratamento distinto tão só em função da classificação fiscal do produto exportado
ou da qualidade de seus fornecedores.

24

GRUPENMACHER, Betina Treiger. Eficácia e aplicabilidade das limitações constitucionais ao poder
de tributar. São Paulo: Resenha Tributária, 1997, p. 21-22.
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Vale dizer, as empresas produtoras e exportadoras, teriam seu
crédito mitigado tão só por tais aspectos, enquanto outras empresas, igualmente
exportadoras de produtos nacionais, teriam acesso ao crédito e em maiores
proporções pelo simples fato de que a classificação fiscal dos produtos exportados
não ser NT.
Com efeito, estar-se-ia frustrando a própria isonomia, pois o simples
fato de exportar produtos que são classificados na TIPI como não tributados a
colocaria na incômoda condição de não se creditar e muito menos de se ressarcir,
enquanto que os outros contribuintes e ela própria quando tratar de outros
produtos que não sejam classificados na TIPI como NT’s poderia se creditar e
ressarcir.
Logo, como o objetivo dos incentivos fiscais é justamente estimular,
por ter suporte de validade na Constituição Federal e instituição por intermédio de
legislação específica, não podem textos legais secundários criarem restrições não
previstas em lei, sob pena de violação ao primado da legalidade, segurança jurídica
e isonomia.
Como bem enfrentado pelo STJ no Recurso Representativo de
Controvérsia, Recurso Especial N. 993.164 – MG,

a validade das instruções normativas (atos normativos secundários)
pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto
uma exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente,
viciar-se-ão de ilegalidade.

O mesmo raciocínio, aliás, vale para o crédito originado de
fornecedores pessoas físicas, tema já bem resolvido pelo E. STJ25.

Súmula 494 do STJ: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

25
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8. Conclusão

Para o crédito presumido que tratam as Leis n° 9.363/96 e
10.276/2001, todos os elementos necessários ao crédito tributário estão definidos
nas respectivas leis (fato gerador, base de cálculo, alíquota e forma de
compensação/ressarcimento). Certo também que pelas disposições contidas no
CTN, somente nova lei poderia alterar o fato gerador, a base de calculo e alíquota e
forma de compensação/ressarcimento.
Logo, na estrita legalidade, não há espaço para que Instruções
Normativas modifiquem o Conceito de Receita de Exportação, restringindo o
benefício das Leis n° 9.363 e 10.276, tão somente para a Indústria de Produtos
industrializados tributados pelo IPI.
Definitivamente, quis o Legislador estimular o ato de exportar
mercadorias nacionais, atividade esta de exportação, tão necessária para o
equilíbrio das Contas Públicas. E o fez, desonerando o produtor exportador, dos
custos indiretos das Contribuições de PIS e COFINS que incidem em cascata ao
longo do Processo Produtivo.
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A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 75/2013 E A EQUIVOCADA
JURIDICIZAÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS POR MEIO DE IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA

1. Introdução

Cultura é um termo de amplo significado e multirreferenciado na
Constituição Federal. Dada a sua magnitude como valor social, é passível de
preservação através do mecanismo da imunidade tributária.
A música é apenas uma dentre as muitas manifestações possíveis da
cultura. Não obstante, uma análise do trâmite legislativo daquela que recebeu a
alcunha de imunidade musical revela que os objetivos que lhe renderam a
aprovação pelos parlamentares destoam do aspecto teleológico da imunidade
tributária.
Isto porque o combate à pirataria do produto musical nacional – seu
principal objetivo -, destoa da real motivação idônea para a construção de uma
imunidade tributária, mesmo considerando-se que na hipótese poderia haver,
ainda que de forma secundária, um incremento da cultura nacional apenas, o que
também não se coaduna com uma visão globalizada de mundo.
Outrossim, a construção elaborada pelo legislador revela uma maior
preocupação com a proteção da indústria musical brasileira, do que com a
preservação dos valores culturais, que no caso ocorreria com a disseminação da
cultura na sua forma de música.
Essas questões serão analisadas neste estudo, sem a pretensão de
esgotar qualquer dos temas tratados, mas com a convicção de que o que se busca
com a imunidade musical, na forma como conduzidos os trabalhos da Emenda
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Constitucional nº 75/2013, o deveria ter sido implementado por outras medidas
que não a imunidade tributária.

2. A Emenda Constitucional nº 75/2013 e os objetivos do legislador

Inicia-se este estudo com uma revisão da tramitação legislativa da
Proposta de Emenda Constitucional que objetivou a inclusão de nova imunidade
tributária, apelidada de imunidade musical. A compreensão dos motivos que
levaram à sua iniciativa, bem como dos argumentos que foram externados nas
várias etapas que se sucederam até a sua final aprovação – em especial, os
declinados nas justificativas apresentadas por seus autores, assim como pelos
revisores nas Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania de ambas as
Casas Legislativas –, releva para que se possa concluir se o conteúdo de tal
Proposta merece, de fato, ser alçado ao nível de uma imunidade tributária.
A trajetória legislativa que culminou na promulgação da Emenda
Constitucional nº 75/2013 teve início na Câmara dos Deputados com a
apresentação da Proposta de Emenda Constitucional nº 98/2007, de autoria do
Deputado Otávio Leite e outros. Nela, propôs-se a inclusão no rol de imunidades do
artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal,27 de uma alínea e nos seguintes
termos: “e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil
contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em
geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.” 28

27

“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: [...]”.
28

Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=509633&filename=
Avulso+PEC+9 8/2007%5D>. Acesso em: 26 set. 2015.
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O parágrafo que inaugura a justificativa dessa Proposta tem o
seguinte teor: “A presente proposta de emenda à constituição é, antes de tudo, um
brado em defesa da cultura nacional.”29
Uma leitura isolada desse excerto proporciona uma primeira
impressão no sentido de que o objetivo da Proposta é a edição de Emenda
Constitucional dedicada à defesa da cultura nacional. Prosseguindo-se, porém, na
leitura da justificativa inaugural, surge nova impressão que destoa da primeira: “É
urgente a implantação de medidas que fortaleçam a produção musical brasileira,
diante da avalanche cruel de pirataria e da realidade inexorável da rede mundial
de computadores (internet).”30 O restante do texto dessa justificativa assume o
mesmo tom, ou seja, o de combate à pirataria, invocando-se estudo detalhado
sobre o avanço da contrafação no Brasil, e o consequente prejuízo causado à
indústria musical nacional: a queda nas vendas anuais de CDs e DVDs, bem como
os demais prejuízos decorrentes, tal como o fechamento de postos de trabalho.
Nesse primeiro momento observa-se que não se busca nessa
Proposta, como se poderia crer na primeira impressão, como objetivo imediato,
um incremento cultural através de um acesso barateado à música, como
consectário da utilização de uma imunidade tributária.
Busca-se, outrossim, com a imunidade tributária almejada, a redução
do preço do produto musical produzido legalmente no Brasil, como forma de
aumentar sua atratividade ao público consumidor e fazer frente ao baixo preço
com que é ofertado o similar pirateado, o que geraria, como efeito mediato,
secundário, um incremento cultural.

29
30

Idem.

A justificativa assim prossegue: “A proposta de emenda constitucional em apreço cuida de
estabelecer imunidade tributária para a produção musical brasileira bem como a comercialização
de seus suportes físicos e digitais tendo como única restrição para sua imunidade que estes
contenham músicas compostas ou gravadas por autores ou artistas brasileiros, medida que nos
parece poder vir a contribuir para reverter o atual quadro de favorecimento da indústria da
pirataria, que vemos se solidificar a cada dia em detrimento dos produtos legalmente produzidos e
comercializados
no
País.”
Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=509633&filename=Av
ulso+PEC+ 98/2007%5D>. Acesso em: 26 set. 2015.
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Vislumbra-se, desde já, a incompatibilidade entre a intenção do
legislador – que é, de forma imediata, a proteção da indústria nacional no
segmento musical -, e o instrumento por ele escolhido para tanto: a imunidade
tributária. A questão será aprofundada adiante, quando da análise do texto final da
Emenda Constitucional nº 75/2013.
Prosseguindo-se no caminhar da Proposta nº 98/2007, após a sua
admissão pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, bem como de
um período de requerimentos de parlamentares e audiências públicas com
músicos, empresários do ramo musical, sindicatos e associações, o Deputado José
Otávio Germano, relator da Proposta, exarou Parecer em que se observa o tema
da pirataria como assunto principal31, e a imunidade tributária proposta como
medida apta a valorizar os produtos originais e torná-los mais atrativos aos
consumidores de produtos piratas.
O Relator trata, ainda, de questões atinentes à compatibilidade da
Proposta com as regras da Organização Mundial do Comércio – OMC32, para então
votar pela sua aprovação, acrescida do substitutivo que incorpora sugestão do
Deputado Otávio Leite para que fosse adicionado ao final do texto da redação
original da novel alínea e, “...salvo na etapa de replicação industrial de mídias
ópticas de leitura a laser.” Este conteúdo refere-se a debate que se instaurou
31

“Um dos fatores que têm contribuído para agravar esse cenário é a pirataria, que se apropria
indevidamente dos produtos dos artistas brasileiros e os utiliza para auferir lucro, sem fazer
investimentos, sem pagar direitos autorais nem impostos, resultando na diminuição significativa de
lançamentos nacionais, no desaparecimento de diversos pontos de venda e na perda de milhares
de empregos formais.
Nesse contexto, acreditamos que a instituição de imunidade tributária sobre os fonogramas e
videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de
autores brasileiros, ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem assim sobre os
suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, representa importante iniciativa para
valorizar os produtos originais, na medida em que a eliminação da significativa carga de impostos
sobre eles incidentes os tornam mais atrativos àqueles que hoje consomem produtos piratas.”
Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=676937&filename=PR
L+2+PEC098>. Acesso em: 26 set. 2015.
32

Os possíveis reflexos da Emenda Constitucional nº 75/2013 no âmbito do Direito Internacional não
serão tratados neste estudo. Para uma análise detalhada das implicações frente aos tratados
internacionais sobre comércio, tributação e proteção de direitos autorais em que o Brasil figura
como signatário, vide o artigo de LUCAS DE LIMA CARVALHO, A Imunidade Musical. Revista Fórum de
Direito Tributário: RFDT. - ano 12 - n. 71 (setembro/outubro.2014). Belo Horizonte: Fórum, 2014.
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sobre os possíveis efeitos práticos da nova imunidade tributária em detrimento
das isenções fiscais de que goza a Zona Franca de Manaus, tema que também será
abordado adiante.
Aprovada na Câmara dos Deputados por trezentos e noventa e três
votos favoráveis, uma abstenção e seis contra, a Proposta de Emenda
Constitucional nº 98/2007 seguiu para o Senado Federal, onde foi renumerada
como Proposta de Emenda à Constituição nº 123/2011.
Do seu relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
do Senado Federal, Senador Eunício Oliveira, a Proposta de Emenda à Constituição
nº 123/2011 recebeu primeiro parecer que não mais enfoca em primeiro plano –
como ocorria na Câmara dos Deputados - o combate à pirataria, deixando esse
assunto com somenos importância em relação ao destaque que deu à demanda
pelo incremento de políticas públicas de incentivo ao acesso à cultura33, não
obstante os esforços que reconhece já teriam sido feitos. Segundo o relator,
“Temos, nesse momento, com a chamada PEC da Música, a oportunidade de dar
um importante passo para fazer frente a esses problemas e promover a
valorização de nossa cultura e de nossos artistas.”34
Apesar desse primeiro parecer denotar uma inversão ao que foi dito
na Câmara dos Deputados, dando a impressão de que o fim imediato da Proposta
é, então, a promoção da cultura nacional, e, de forma mediata, o combate à
pirataria, não é o que se observa na sequência do trâmite legislativo.
De fato, o Senador Eduardo Braga apresentou a Proposta de Emenda
nº 2, objetivando acrescentar ao final da alínea e, “e sobre espetáculos musicais e
teatrais de autores brasileiros e interpretados por artistas brasileiros”,
pretendendo a extensão da imunidade em análise para essas manifestações
33

“No mérito, a PEC merece nosso apoio. O cenário cultural contemporâneo apresenta uma série de
desafios para a ação governamental. Desenvolver políticas capazes de, a um só tempo, promover a
pluralidade de manifestações e preservar a cultura nacional é um dos principais dilemas a serem
enfrentados. Paralelamente a isso, é urgente ampliar o acesso à cultura, o que não é tarefa simples
em um País com as dimensões e as complexidades que marcam o Brasil.” Disponível em:
<http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/105215.pdf>. Acesso em: 3 out. 2015.
34

Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/105215.pdf>. Acesso em: 3
out. 2015.
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culturais. Em sua Justificativa, o Senador Eduardo Braga assim expressou-se:
“Temos certeza que a instituição de imunidade a impostos incidentes sobre os
espetáculos musicais e teatrais é medida essencial para democratizar ainda mais
o acesso a essas manifestações culturas...”35
Essa Proposta de Emenda nº 2 não foi acolhida pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania. Veja-se a motivação apresentada pelo
Senador Inácio Arruda em seu Parecer para justificar a rejeição: “Apesar de
extremamente importantes, espetáculos musicais e teatrais não enfrentam o
problema da ‘pirataria’, razão pela qual não vemos motivo para estendermos a
esses eventos a imunidade de impostos que ora se busca conceder aos
fonogramas e videofonogramas musicais.” Ou seja, elege-se, novamente, o
combate à pirataria como mote principal do legislador.
Diante desses elementos, reafirma-se a conclusão de que o objetivo
precípuo da Proposta de Emenda à Constituição nº 123/2011 é o barateamento da
produção de CDs e DVDs nacionais de forma a torná-lo atrativo, em termos de
custo, em face da cópia pirateada.

3. O objetivo de combate à pirataria

Considerado o combate à pirataria o principal objetivo da nova
imunidade36, passa-se a uma análise contextual e quantitativa, com enfoque no
35

Disponível em: <http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=136198&tp=1>.
Acesso em: 3 out. 2015.
36

Reitera-se essa conclusão mencionando-se que na Audiência Pública n° 0267/08, realizada na
Câmara dos Deputados em 01/04/2008, durante os trabalhos referentes à Proposta de Emenda
Constitucional nº 98/2007, ouvidos vários músicos, parlamentares, o Presidente da Associação
Brasileira da Música Independente – ABMI, um Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e o
Coordenador-Geral de Estudos Econômicos e Empresariais da Superintendência da Zona Franca de
Manaus – SUFRAMA, o debate centralizou-se preponderantemente sobre a pirataria da música
gravada. Ademais, segundo os argumentos desses dois últimos, respectivamente, a imunidade
tributária proposta não seria viável pois a pirataria é uma questão que atina ao custo dos direitos
autorais, não do decorrente da carga tributária; que a desoneração tributária implicaria em uma
redução insignificante no valor do CD ou DVD gravado, da ordem de centavos de Real, e que os
custos elevados devem-se a outras questões tais como direitos autorais, marketing, etc. Disponível
em:<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0267/08&nu
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mercado da indústria da música gravada, sobre a possível efetividade da norma
imunizatória.
Inicialmente, entende-se que não é possível “concorrer” com a
pirataria se o fator considerado for, unicamente, o preço. O preço dos fonogramas
e videofonogramas pirateados é baixo o suficiente a ponto de não ser vencido, ou
sequer equiparado, pelo preço de um produto legítimo.
A cadeia da produção de áudio e vídeo perpassa um grande número
de etapas, envolve a remuneração de vários profissionais, a aquisição, uso ou
locação de equipamentos diversos e pagamento de direito autorais, dentre outros,
que são desprezados pela cópia pirata.
Ou seja, não se trata da carga tributária como sendo o grande fator
impactante na diferença de preços entre produtos legítimos e pirateados. Já em
se tratando de download de arquivos em formato digital, o preço pode cair a zero
quando realizado em serviços não licenciados.
Além disso, deve atentar-se para um dado relevante: a distribuição
da música digitalizada pela internet ocasionou um progressivo declínio na sua
comercialização em suportes físicos – CD, DVD e Blu-ray Disc - em nível mundial.
Colaboram para esse fenômeno a democratização do acesso à banda larga, assim
como a dispositivos eletrônicos dos mais variados que permitem a realização do
download das músicas e sua reprodução, tais como computadores, tablets e
smatphones.
Exemplo que pode ser uma resposta à pirataria, são os serviços de
streaming, tal como os fornecidos pelo Spotify e Deezer37. Esse tipo de serviço

Quarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=1/4/2008&t
xApelido=PEC%20098/07%20%20%20FONOGRAMAS%20VIDEOFONOGRAMAS%20MUSICAIS&txFas
eSessao=Audiência%20Pública%20Ordinária&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa>.
Acesso em: 3 out. 2015.
37

Tem-se ainda os serviços de streaming Apple Music, Napster, Rdio, Qobuz, TIDAL e Pandora,
dentre outros.
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permite, em contrapartida ao pagamento de um valor fixo mensal38, o acesso via
internet a milhões de músicas – de artistas nacionais e estrangeiros -, para serem
ouvidas sem limite de repetições. Pode-se, ainda, tornar as músicas disponíveis off-

line, isto é, armazená-las no computador, smartphone ou tablet, permitindo que
sejam levadas a qualquer lugar, enquanto perdurar a assinatura do serviço, que
pode ser cancelada a qualquer momento.
Para uma visão casuística e quantitativa, tome-se o exemplo do
Spotify. Este serviço de streaming de música, lançado na Suécia em outubro de
2008, iniciou suas operações no Brasil em 28 de maio de 2014, com um acervo
declarado de 30 milhões de músicas, com adição diária de mais 20 mil 39. De acordo
com informações do Spotify Brasil, “o tempo médio de uso da plataforma pelos
usuários brasileiros durante esse ano foi de 104 minutos por dia. Os brasileiros
ouviram mais de 200 milhões de horas de música no serviço, o equivalente a 23 mil
anos”40.
A Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI41 publica,
anualmente, o guia Recording Industry in Numbers (RIN), com dados envolvendo
quase cinquenta países, e análises sobre tendências dessa indústria e dos
consumidores num escopo global do setor da música gravada.
Para uma ideia do avanço da música em formato digital, a edição
2015 do RIN, lançada em 20 de abril daquele ano, trouxe os seguintes destaques 42:
a) A receita de canais digitais aumentou 6,9% em 2014, e agora é responsável por
46% das receitas globais de comércio da indústria, em pé de igualdade com as
38

Com essas características, o Spotify disponibiliza serviço denominado de Spotify Premium, a um
custo mensal que, em 2015, era de R$ 14,90. Nos mesmos moldes o serviço Premium+ do Deezer,
pelo mesmo valor.
39

Disponível em <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/spotify-chega-ao-brasil-com-30milhoes-de-musicas-e-mensalidade-em-dolar>. Acesso em 17 out. 2015.
40

Disponível em <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/em-um-ano-brasileiros-ouviram200-mi-de-horas-no-spotify>. Acesso em 17 out. 2015.
41

Em inglês, International Federation of the Phonographic Industry. Trata-se de uma organização
internacional sem fins lucrativos que representa os interesses de 1300 companhias de gravação
distribuídas pelo mundo.
42

Disponível em <http://ifpi.org/news/IFPI-publishes-Recording-Industry-in-Numbers-2015>. Acesso
em 20 out. 2015.
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vendas físicas pela primeiro vez. Os downloads permanecem a maior fonte de
receitas digitais, respondendo por 52% do mercado digital em 2014, mas diminuiu
em valor em 8%; b) As receitas de serviços de streaming aumentaram em 39% em
2014, para US$ 1,6 bilhão. As receitas globais dos serviços de streaming
remunerados por assinatura e por publicidade respondem agora por 32% das
receitas digitais, acima dos 14% em 2011. As receitas provenientes do streaming já
ultrapassaram o download de vendas em nada menos que 37 mercados. Estima-se
que mais de 41 milhões de pessoas no mundo pagam por uma assinatura de
música, contra apenas oito milhões em 2010; c) As receitas de vendas em formato
físico diminuiu 8,1% em 2014, para US$ 6,8 bilhões.
No Brasil, a Associação Brasileira dos Produtores de Discos – ABPD43
produz o Relatório Anual Eletrônico ABPD. Da sua edição Mercado Brasileiro de
Música 2014, extrai-se que:

No Brasil, o mercado registrou em 2014, aumento em suas receitas de
2%, impulsionado por substancial incremento da área digital, em grande
parte devido ao segmento de streaming de áudio e vídeo remunerados
tanto por subscrição como por publicidade. Receitas com música digital
já representam 48% do total combinado físico + digital, no Brasil.
Em 2014, pela segunda vez em cinco anos, o recuo do mercado físico de
música (-15%) foi compensado pelo crescimento nas receitas digitais
(+30%). Downloads de músicas avulsas e álbuns completos
representaram 30%, Telefonia Móvel 19%, e serviços de streaming de
áudio e vídeos musicais 51% das receitas com música digital no Brasil em
2014.
O crescente número de usuários de Internet no País (+ 8,5%), em
especial através do uso de smartphones (+35%) em 2014 e, a presença e
atuação no Brasil dos principais operadores internacionais de streaming
criam para os próximos anos perspectivas positivas para os negócios
com música gravada no mercado brasileiro.44

Nos Estados Unidos, maior mercado da indústria da música gravada
de acordo com a IFPI, “Na comparação até agora de 2014 com o mesmo período de
43

A ABPD é afiliada, e atua como grupo nacional no Brasil da International Federation of the
Phonographic Industry – IFPI.
44

Disponível em: <http://www.abpd.org.br/wp-content/uploads/2015/06/PublicacaoABPD2014.pdf>.
Acesso em: 20 out. 2015.
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2013, as vendas de álbuns físicos caíram 14,6%, as de álbuns digitais caíram 11,7%, e
as de músicas avulsas digitais, 12,8%”45. Há um consenso no mercado no sentido de
que os serviços de streaming “estão canibalizando as vendas digitais”46.
No que diz respeito à pirataria da música, confira-se a posição do
IFPI:

O IFPI estima, baseado em dados da comScore/Nielsen, que 20 por cento
dos usuários da internet em todo o mundo acessam regularmente
serviços não licenciados. Essa estimativa só se aplica a dispositivos
baseados em desktops: ela não inclui a emergente, mas ainda não
quantificada, ameaça de pirataria por smartphones e tablets enquanto
os consumidores migram para esses dispositivos.
[...]
A indústria não está respondendo com uma única estratégia, mas com
uma abordagem abrangente e multifacetada. Ela inclui: a educação do
consumidor sobre os direitos autorais e o valor da música; o trabalho
com serviços de aplicação da lei para o combate a serviços piratas
online; demandas judiciais conta os serviços piratas online; e o
engajamento com decisores políticos e legisladores no mundo inteiro
para criar um ambiente no qual o setor da música possa crescer. A
indústria também está trabalhando com lojas online para remover
aplicativos que violem a lei, e para assegurar que aplicativos não possam
acessar websites ilegais. 47

Diante da comprovada queda nas vendas de álbuns físicos, bem
como da consagração da procura pela música digital transmitida via internet –
45

Disponível em <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/venda-de-albuns-nos-eua-tem-piormarca-da-histora>. Acesso em 17 out. 2015.
46

Idem.

47

“IFPI estimates, based on comScore/Nielsen data, that 20 per cent of internet users worldwide
regularly access unlicensed services. This estimate applies only to desktop-based devices: it does
not include the emerging, but as yet unquantified, threat of smartphone and tablet-based mobile
piracy as consumers migrate to those devices.
[...]
“The industry is responding not with a single strategy, but with a comprehensive, multi-pronged
approach. It includes: consumer education on copyright and the value of music; working with law
enforcement agencies to tackle online piracy; litigation against online pirate services; and engaging
with policymakers and legislators worldwide to create an environment in which the music sector
can grow. The industry is also working with online stores to remove infringing apps and to ensure
that apps cannot access illegal websites.” Disponível em: <http://ifpi.org/music-piracy.php>. Acesso
em: 10 nov. 2015. (Tradução livre).
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seja pelo download de venda ou pelo serviço de streaming -, há um progressivo
esvaziamento parcial do escopo da nova imunidade no que toca aos suportes
físicos.
Além disso, como acima mencionado, ainda que excluída a carga
tributária incidente sobre os fonogramas e videofonogramas em suportes físicos,
não se conseguirá sequer equiparar o preço do similar pirata. E, ademais, como se
dessume do excerto acima, a redução da tributação seria apenas uma dentre as
várias frentes de combate à pirataria.
No que diz respeito à música comercializada em formato digital,
apesar da previsão dessa hipótese na norma imunizante, é de se considerar o fato
de que a grande maioria dos serviços de download de músicas e álbuns de
músicas, assim como os serviços de streaming, têm seus servidores situados no
exterior, além do seu pagamento ser feito por meio de cartão de crédito, o que
muda o panorama quanto aos impostos incidentes nessa operação.
No ponto, pertinente a doutrina de SACHA CALMON NAVARRO
COÊLHO:

Ao adquirir a música ou videoclipe de autor ou intérprete brasileiro em
um sítio hospedado no exterior, por meio de instrumento de crédito
(cartão de crédito), há sempre a cobrança do Imposto sobre Operações
Financeiras. A nova imunidade teria findado com esta cobrança?
Acreditamos que não. O fato jurígeno deste imposto [...] é a operação de
crédito. Se há uma forma de aquisição à vista, o imposto não incide. Se a
aquisição se deu por meio de um instrumento de crédito e os recursos
serão enviados ao exterior, o IOF é devido. 48

Nessa situação, verifica-se um novo esvaziamento da imunidade em
tela, pois o IOF incidirá sobre a operação de crédito referente ao uso do cartão de
crédito para o pagamento do serviço hospedado no exterior, e não sobre as
operações relativas à produção nacional da música gravada, ainda que o
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2015, pp. 278-9.
48
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destinatário do serviço faça o download pago apenas de músicas de autores ou
intérpretes brasileiros, produzidas no Brasil, ou ouça essas mesmas músicas
através de um serviço de streaming. Assim, nesse contexto, a aquisição de
músicas com as características estipuladas na imunidade musical não será por ela
própria imunizada.
Portanto, a nova imunidade não se mostra eficiente no combate à
pirataria como pensaram os seus idealizadores, uma vez que há um progressivo
declínio de vendas dos fonogramas e videofonogramas em suporte físico (CD, DVD
e Blu-ray Disc). E, quanto ao aumento anual reiterado das receitas com a música
em formato digital, a maioria dos servidores licenciados que as fornecem
encontram-se no exterior e são pagos por meio de cartão de crédito, gerando a
incidência do IOF, tributação esta não abrangida pela imunidade musical uma vez
que incidente sobre a operação de crédito, e não sobre os fonogramas ou
videofonogramas em si, ainda que seu conteúdo identifique-se com as qualidades
previstas na imunidade em estudo.

4. A nova imunidade

Em sua redação final, a Emenda Constitucional nº 75/2013
acrescentou ao rol do inciso IV do artigo 150 a alínea e, estendendo a imunidade
tributária de impostos aos “fonogramas e videofonogramas musicais produzidos
no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes
materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação
industrial de mídias ópticas de leitura a laser”.
Passa-se, então, à análise dos vários elementos que compõem o texto
da nova alínea e.
De início, encontram-se os termos fonograma e videofonograma.
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Na legislação nacional, é possível encontrar-se algumas definições
dadas pelo legislador. Tinha-se na Lei n.º 4.944, de 6 de abril de 1966, que dispunha
sobre a proteção a artistas, produtores de fonogramas e organismos de
radiodifusão, dentre outras providências: “Art. 2º Para os efeitos desta lei,
entende-se por: [...] d) fonograma, a fixação, exclusivamente sonora, em suporte
material, dos sons de uma execução ou de outros sons; [...]”.
Posteriormente, a Lei n.º 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que
então regulava os direitos autorais, trouxe as seguintes definições: “Art. 4º Para os
efeitos desta lei, considera-se: [...] VII - fonograma - a fixação, exclusivamente
sonora, em suporte material; VIII - videofonograma - a fixação de imagem e som
em suporte material; [...]”.
As Leis n.º 4.944/66 e n.º 5.988/73 foram, respectivamente, total e
parcialmente revogadas pela Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 - Lei de
Direito Autoral -, que no inciso IX, do seu artigo 5º, definiu fonograma como “toda
fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma
representação de sons que não sejam uma fixação incluída em uma obra
audiovisual”.
Não houve na Lei n.º 9.610/98 a inclusão de uma definição expressa
de videofonograma, mas, em seu artigo 5º, inciso VIII, alínea i, a de obra audiovisual,
como sendo “a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a
finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento,
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou
posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação”.
Por sua amplitude, essa definição abrange tanto as obras cinematográficas quanto
as videofonográficas. Todas essas definições encontram-se na Medida Provisória
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 200149, que estabelece princípios gerais da Política
Nacional do Cinema, dentre outras providências.

49

“Art. 1º Para fins desta Medida Provisória entende-se como:

I - obra audiovisual: produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem som, que tenha a
finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do
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Portanto, refere-se a imunidade às faixas de áudio, apenas, bem
como as compostas por áudio e vídeo – como shows e videoclipes, excetuadas as
cinematográficas; tanto as registradas em suporte físico - sendo os mais comuns
no mercado atual as mídias com tecnologia de leitura a laser, tais como os notórios
CD, DVD e Blu-ray Disc -, quanto as em arquivos digitais.
Tem-se, no caso, uma imunidade objetiva50. Isto porque foram
imunizados os fonogramas e videofonogramas, assim com os suportes materiais

ou arquivos digitais que o contenham. Ou seja, a imunidade incide sobre o produto
e sua comercialização, e não sobre os sujeitos envolvidos nessas operações.
Quanto

às

formas

de

transmissão

dos

fonogramas

e

videofonogramas, elucidativa a lição de LUÍS EDUARDO SCHOUERI:

A expressão “suportes materiais ou arquivos digitais que os contenha”
também pode provocar alguma dificuldade. Se é verdade que os
suportes materiais podem ser identificados nas mídias físicas (CDs,
DVDs, Blu-rays), a expressão “arquivos digitais” é ampla, podendo
alcançar situações como download, streaming, e as mais diversas
formas de comercialização de arquivos via Internet. 51

No entanto, não são todos os fonogramas e videofonogramas que
fazem jus à imunidade tributária. O texto da alínea e, do inciso IV do artigo 150 da
Constituição Federal restringe-a apenas aos que se qualifiquem como musicais,

contendo obras musicais ou literomusicais.
suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados
para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão;
II - obra cinematográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é uma película com
emulsão fotossensível ou matriz de captação digital, cuja destinação e exibição seja
prioritariamente e inicialmente o mercado de salas de exibição;
III - obra videofonográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é um meio magnético
com capacidade de armazenamento de informações que se traduzem em imagens em movimento,
com ou sem som; [...]”
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2015. p. 278; COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias: Teoria e Análise da
Jurisprudência do STF. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 209; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito
Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 480.
50

51

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 483.
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Por obras musicais e literomusicais, entende-se que sejam tanto as
músicas cantadas, como as puramente instrumentais. Concorda-se com SACHA
CALMON NAVARRO COÊLHO, para quem “Ao que parece, a mera recitação poética e
o documentário não atenderiam o que dispõe a norma”52.
Abarca a imunidade em tela os fonogramas e videofonogramas
musicais produzidos no Brasil. O texto é claro, e leva à conclusão de que são
imunizados somente aqueles cuja produção ocorra no Brasil, excluindo-se,
portanto, o produto musical importado. Nesse contexto, caso um artista brasileiro
produza suas músicas ou videoclipes no estrangeiro, a comercialização de seus
CDs, DVDs, Blu-ray Discs ou arquivos digitais no Brasil não será imunizada pela
nova regra.
Aqui surgem algumas questões relevantes.
Limitando-se o escopo da imunidade apenas à produção brasileira,
não se vislumbra ter sido posto em prática o outro objetivo propalado pelo
legislador - que não o principal de combate à pirataria -, ou seja, a difusão da
cultura. Isto porque a cultura musical não se restringe a um movimento local, mas
mundial, especialmente após o fenômeno da globalização, em que se promoveu, de
forma direta e consequencial, uma progressiva aproximação dos povos em diverso
níveis: comercial, cultural, etc.
Emerge dessa distinção quanto à origem que o objetivo do legislador
não seria, ao final, meramente em prol de uma expansão cultural, mas de
verdadeira medida de proteção à indústria nacional.
Essas medidas protetivas são construídas, em regra, através de
barreiras tarifárias criadas pelo governo em determinados setores no intuito de
desestimular a aquisição do produto estrangeiro. Ou ainda, dentre outras ações,
pela melhoria das condições em programas de empréstimos, redução de alíquotas
de tributos incidentes sobre produtos nacionais, ou mesmo isenções temporárias.

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2015, p. 277.
52
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O que se verifica de comum entre essas medidas, salvo as que
demandam processo legislativo mais demorado, é que podem ser implementadas,
modificadas e extintas de acordo com a rápida dinâmica como sói ocorrerem as
mudanças e oscilações no mercado econômico em nível mundial.
Porém, essa dinamicidade e efemeridade das situações de mercado
não se coadunam com o caráter de perpetuidade com que se reveste a imunidade
tributária. É que a imunidade tributária, uma vez inserida na Constituição Federal
pelo Poder Constituinte Derivado, torna-se cláusula pétrea, só podendo ser
suprimida se tiver sua inconstitucionalidade declarada, ou então pela elaboração
de uma nova Constituição. Como preleciona REGINA HELENA COSTA:

Conferindo a imunidade tributária, como já visto, direito público
subjetivo, a determinada pessoa, de não ser tributada em dada situação,
trata-se de direito individual, protegido, portanto, por cláusula pétrea. A
imunidade fiscal é, assim, direito não suprimível por emenda
constitucional. (grifo da autora). 53

Portanto, somado ao fato de que as medidas protetivas da indústria
nacional consistentes em barreiras tributárias a produtos estrangeiros figuram
num contexto de globalização como medidas anacrônicas, bem como o fato de que
as medidas protetivas são instituídas e extintas de acordo com a dinâmica do
mercado, conclui-se que esse objetivo do legislador não deveria ter sido incluído no
sistema constitucional tributário como imunidade tributária diante do caráter de
perpetuidade desta.
Prosseguindo-se, são abarcados pela nova imunidade tributária os
fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras
musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral

interpretadas por artistas brasileiros54. Neste último caso, ao referir-se a obras

COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias: Teoria e Análise da Jurisprudência do STF. 3. ed.
São Paulo: Malheiros, 2015, p. 76.
53

54

Neste ponto, SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO faz a seguinte reflexão: “A igualdade ressaltada
no caput do art. 5.º da Constituição Federal reproduz que os ‘estrangeiros residentes no País’
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em geral, abre-se espaço às de qualquer nacionalidade, desde que interpretadas
por artistas brasileiros.
Novamente, observa-se mais uma proteção de cunho nacionalista55
que vai de encontro à amplitude do fenômeno cultural como um todo, sendo
pertinente o pensamento de SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO:

O que macula a norma imunizante é a restrição ao cantor e intérprete
brasileiro. Não se pode apenas com a pena (poder de legislar) instituir
realidades. O mercado brasileiro ainda é, e será, grande consumidor da
produção internacional, e o mundo se faz cada vez menor com as trocas
culturais. Restringir a imunidade ao cantor e intérprete brasileiro tem
conotação nacionalista desvirtuada da realidade de um mundo que
avança para a integração de uma grande confederação de Estados. 56

Essa fragmentação da cultura musical, no sentido de privilegiar a
produção de autores brasileiros, ou as obras em geral desde que interpretadas
por artistas brasileiros, destoa da imunidade sob o seu viés teleológico quando
vista sob o aspecto de instrumento de proteção de valores sociais, que dada a sua
relevância e estatura constitucional, devem ser preservados da forma mais ampla
o possível.
Ao examinar a imunidade sobre o seu aspecto sistemático e
conceitual, JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES leciona que:

devem ser considerados brasileiros. Ou seja, surge aqui a primeira indagação: o estrangeiro que
mantém a sua nacionalidade, mas que tem residência no país, estaria contemplado pela imunidade
ao produzir música ou um videoclipe? Parece-me que sim. A interpretação das normas
constitucionais estende-lhes este direito.” In Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2015, p. 278.
55

“Não é de hoje que se observa no Brasil o intento de privilegiar artistas nacionais, notadamente os
músicos. Relata-se que a primeira ‘manifestação de nacionalismo’ no setor cultural ocorreu
justamente na seara musical, com o advento da Lei n. 385, de 26 de janeiro de 1937, a qual impôs ‘a
inclusão de obras de autores brasileiros natos em programas musicais de quaisquer salas de
espetáculos, concertos e teatros no país”. Com o Decreto n. 50.929, de 8 de julho de 1961,
obrigaram-se as gravadoras a lançar, a cada ano, pelo menos um disco, contendo peça de ‘autor
erudito brasileiro’, incumbindo ao Ministério da Educação e Cultura estimular referidas
gravações...” In CHAVES, Antônio. Direito de Autor: princípios fundamentais. Rio de Janeiro: Forense,
1987, p. 449, apud SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 482.
56

Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 279.
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[...] Sob esse ponto de vista, a análise teleológica do grupo de preceitos
imunitórios estabelecido na Constituição Federal demonstra que, através
deles, se procura assegurar certos valores sociais; preceitos básicos do
regime político. A regra de imunidade é estabelecida em função de
considerações de ordem extrajurídica. Através da imunidade, nos
termos em que está disciplinada na Constituição Federal, torna-se
possível a preservação de valores sociais da mais diversa natureza:
políticos, religiosos, educacionais, sociais e culturais...
Analisada sob o prisma do fim, objetivo ou escopo, a imunidade visa
assegurar certos princípios fundamentais ao regime, a incolumidade de
valores éticos e culturais consagrados pelo ordenamento constitucional
positivo e que se pretende manter livres da interferências ou
perturbações da tributação.57

Assim também a doutrina de BERNARDO RIBEIRO DE MORAES:

Sem dúvida, a ratio essendi da imunidade tributária está na preservação,
proteção e estímulo dos valores éticos e culturais agasalhados pelo
Estado. Em verdade, a imunidade tributária repousa em exigências
teleológicas, portanto valorativas. É o aspecto teleológico da imunidade
tributária que informa o seu conceito [...]58

E a de BETINA TREIGER GRUPENMACHER:

Em especial, no que diz respeito às imunidades assim chamadas
genéricas, são hoje crescentes os estudos no sentido de caracterizaremse como direitos fundamentais fundados em valores essenciais, eleitos
pelo legislador constituinte, tais como a democracia, a liberdade de
expressão, a liberdade de culto, a liberdade de associação sindical, a
liberdade de imprensa e o incentivo à supressão, pelos cidadãos, da
ineficiência do Poder Público.59

57

Teoria Geral da Isenção Tributária. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

A Imunidade Tributária e seus Novos Aspectos. In : Ives Gandra da Silva Martins (coord.).
Imunidades Tributárias. São Paulo: Centro de Extensão Universitária/ Ed. RT, 1998, p. 107.
58

59

Competência Tributária e Imunidades dos Livros e do Papel. In: Misabel de Abreu Machado Derzi.

(Org.).

Competência Tributária. Belo Horizonte: Del Rey, 2011, v. 1, p. 168.
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Além disso, não há que se comparar a imunidade musical da alínea e
com a prevista na alínea d do mesmo inciso VI do artigo 150 da Constituição
Federal, relativa aos “livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão”. Isto porque esta, ao contrário daquela, não faz distinção quanto à
origem dos livros, jornais e periódicos, imunizando tanto os exemplares nacionais
quanto os estrangeiros, atendendo de forma mais ampla, nesse segmento cultural,
o mencionado escopo finalístico da imunidade, qual seja, o de garantir em amplo
espectro o direito fundamental à cultura.60
A cultura, segundo a definição de CELSO RIBEIRO BASTOS,
“...compreende tudo o que o homem tem realizado e transmitido através dos
tempos na sua passagem pela terra. Envolve: comportamento, desenvolvimento
intelectual, crenças, enfim, o aprimoramento tanto dos valores espirituais como
materiais do indivíduo.”61
No Brasil, a elaboração de políticas públicas de cultura remonta ao
século XX.62 Em relação à atual Constituição Federal, JOSÉ AFONSO DA SILVA
comenta sobre o objetivo e regime do Sistema Nacional de Cultura nos seguintes
termos:

O Sistema Nacional de Cultura institui um processo de gestão e
promoção conjunta de políticas públicas de cultura, de forma
democrática e permanente, sob o regime de colaboração, de forma
descentralizada e participativa, pactuadas entre os entes da Federação

60

“Com toda facilidade notamos que o que a Constituição pretende, neste ponto, é garantir a
liberdade de comunicação e pensamento (aí compreendida a liberdade de imprensa) e, ao mesmo
tempo, facilitar a difusão da cultura e a própria educação do povo. Em outras palavras, quer
facilitar a busca do conhecimento, bem inefável que agrega dignidade à pessoa humana”. In
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros,
2015, p. 932.
61
62

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 395.

A partir da década de 30, no governo Getúlio Vargas (1930-1945), implementou-se as primeiras
política públicas de cultura. No período que se seguiu, não houve grandes ações no campo da
cultura. No fim do governo Médici (1969-1974), elaborou-se o Plano de Ação Cultural (PAC),
ocorrendo um fortalecimento da área de cultura, que se seguiu no governo Geisel (1974-1978), com
a elaboração da Política Nacional de Cultura. No governo Sarney (1985-1990), foi criado em 1985 o
Ministério da Cultura, extinto em 1990 no governo Collor (1990-1992), recriado em 1992 no governo
Itamar Franco (1992-1995), e atualmente em atividade.
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e a Sociedade com o objetivo de promover o desenvolvimento humano,
social e econômico com o pleno exercício dos direitos culturais. 63

Um momento atual que se destaca nesse contexto ocorreu com a
criação, pela Lei n° 12.343, de 2 de dezembro de 2010, do Plano Nacional de Cultura
(PNC), com o objetivo de “[...] orientar o desenvolvimento de programas, projetos e
ações culturais que garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a
preservação da diversidade cultural existente no Brasil.”64 Esse plano continua em
vigência, buscando o cumprimento e monitoramento de várias metas.
O fomento das políticas públicas no Brasil consiste, historicamente,
em sua maioria, pelo financiamento de atividades por meio da criação de fundos, 65
bem como pelo mecanismo da renúncia fiscal.
Esse desenho foi consolidado com a edição da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, que passou a ser conhecida como Lei Rouanet. Essa lei instituiu
o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a finalidade de captar e
direcionar recursos para o setor da cultura, de forma a promover a difusão da
cultura brasileira e a diversidade regional, estimular a produção, a distribuição e o
acesso aos produtos culturais, e proteger e conservar o patrimônio histórico e
artístico, dentre outros objetivos previstos em seu artigo 1º.
Para tanto, estabeleceu-se os seguintes mecanismos: Fundos de
Investimento Cultural e Artístico (Ficart), Fundo Nacional da Cultura (FNC) e
incentivo a projetos culturais, estando ativos atualmente somente os dois últimos.
O Fundo Nacional da Cultura é um fundo de natureza contábil, com
prazo indeterminado de duração, que funciona sob as formas de apoio a fundo
SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2014,
p.833.
63

64

Disponível em: <http://pnc.culturadigital.br/entenda-o-plano/>. Acesso em: 02 ago. 2015.

No tocante aos fundos destinados à cultura, vale lembrar que o supra mencionado Plano de Ação
Cultural (PAC), era financiado pelo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Ainda, a Emenda Constitucional nº 42/2003, acrescentou ao artigo 216 o parágrafo 6º, que faculta
aos Estados e ao Distrito Federal vincular a um fundo estadual de fomento à cultura até 0,5% da
receita líquida tributária, como a finalidade de financiar programas e projetos culturais.
65
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perdido ou de empréstimos reembolsáveis, constituído por recursos do Tesouro
Nacional, doações e legados, dentre outros, e destina-se a fomentar projetos
culturais que se coadunem com as finalidades previstas na mesma lei.
Por sua vez, o incentivo a projetos culturais consiste em uma forma
de estimular o apoio da iniciativa privada ao setor cultural.
Nesse caso, o proponente apresenta uma proposta cultural66 junto
ao Ministério da Cultura. Aprovada a proposta, o proponente é autorizado a captar
recursos para a execução do projeto junto às pessoas físicas que sejam
contribuintes do Imposto de Renda, ou empresas tributadas com base no lucro
real.
É realizado por meio de um incentivo fiscal, ou seja, um meio pelo
qual o Estado abre mão de parte da arrecadação com a finalidade de incentivar
determinada atividade de relevante interesse público, como o setor cultural,
mediante uma contrapartida67 por parte do seu beneficiado. Tem-se aqui um
caráter de extrafiscalidade, ou seja, o uso do tributo para outros fins que não
meramente arrecadatórios.68

66

“Requerimento apresentado por pessoa física ou jurídica de natureza cultural, por meio do
Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), visando à obtenção dos benefícios do
mecanismo de incentivo fiscal da Lei nº 8.313/1991. A proposta deve conter programas, planos,
ações ou conjunto de ações inter-relacionadas para alcançar objetivos específicos, dentro dos
limites de orçamento e tempo delimitados. Após análise de admissibilidade realizada pelo MinC, a
proposta ganha o status de projeto cultural e é encaminhada à Comissão Nacional de Incentivo à
Cultura (CNIC), que recomendará aprovação ou indeferimento ao Ministério.” Disponível em:
<http://www.cultura.gov.br/projetos-incentivados1>. Acesso em: 02 ago. 2015.
67

Adota-se aqui a distinção feita por BETINA TREIGER GRUPENMACHER entre incentivos e benefícios
fiscais: “Assim, os incentivos fiscais veiculam exonerações tributárias totais ou parciais, vinculadas
ao atendimento de uma contrapartida, pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
“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.” In Das Exonerações Tributárias. Incentivos e
Benefícios Fiscais. In: CAVALCANTE, Denise Lucena; GRUPENMACHER, Betina Treiger; RIBEIRO, Maria
de Fátima; QUEIROZ, Mary Elbe. Novos Horizontes da Tributação - Um Diálogo Luso-Brasileiro.
Lisboa: Almedina, 2012, p. 17.
68

Pertinente aqui a lição de ROQUE ANTONIO CARRAZZA: “Os incentivos fiscais materializam, pois,
ou recompensas à prática de uma ação desejada pelo Estado, ou facilitações à ação dos
contribuintes, tornando-a menos onerosa. E estão, como é fácil perceber, no campo da
extrafiscalidade, que, como ensina Geraldo Ataliba, é o emprego dos instrumentos tributários para
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Operacionalmente, ocorre uma renúncia fiscal por dedução do
imposto de renda devido. Ou seja, há uma permissão legal para se deduzir do valor
do imposto a pagar determinada importância apurada na forma prevista em lei. 69
Do exposto, verifica-se que o fomento da cultura no Brasil não está
ao desamparo. E que sempre optou-se pelos mecanismos de outras formas de
desoneração tributária que a imunidade tributária, mesmo porque raciocina-se em
termos de ajudar um projeto a tornar-se uma produção, o que se afigura a parte
mais difícil ante a falta de recursos de boa parte dos artistas.
fins não fiscais, mas ordinatórios (isto é, para condicionar comportamentos de virtuais
contribuintes, e não, propriamente, para abastecer de dinheiro os cofres públicos).
Por meio de incentivos fiscais, a pessoa política tributante estimula os contribuintes a fazerem algo
que a ordem jurídica considera conveniente, interessante ou oportuno [...].” ( In Curso de Direito
Constitucional Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 1.035).
69

“A pessoa jurídica que efetuar doações ou patrocínios em favor de projetos culturais, desde que
atendidas as condições do Decreto n° 1.494, de 1995, e da IN SE-MINC/SRF n° 1, de 1995, poderá
deduzir do imposto devido o valor calculado deste incentivo, observando-se a base legal de
concessão dos projetos e os limites legais estabelecidos, conforme a seguir:
a) Projetos aprovados nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei nº 8.313, de 1991:
a.1) 40% do somatório das doações;
a.2) 30% do somatório dos patrocínios.
b) Projetos aprovados nos termos do art. 18 da Lei n° 8.313, de 1991, alterado pela MP n° 1.589, de
1997, e reedições; MP n° 1.611, de 1997, e reedições; MP n° 1.739, de 1998 e reedições; MP n° 1.871, de
1999, e reedições; Lei n° 9.874, de 23 de novembro de 1999:
b.1) 100% do somatório das doações;b.2) 100% do somatório dos patrocínios.
A dedução do imposto de renda a este título não poderá exceder, isoladamente, a 4% do imposto de
renda devido, observado o disposto no § 4° do art. 3° da Lei n ° 9.249, de 1995 (Lei n° 9.532, de 1997,
art. 5° e art. 81, II). Para o cálculo do limite desta dedução deverá ser excluída, do imposto de renda
devido, a parcela do imposto correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior (Lei n° 9.430, de 1996, art. 16, § 4°).
Além de observar o limite específico de cada incentivo, o total das deduções relativas aos incentivos
em operações de caráter cultural e atividade audiovisual não poderá exceder a 4% do imposto
devido, observado o disposto no § 4° do art. 3° da Lei n° 9.249, de 1995 (Lei n° 9.532, de 1997, art. 6°,
II e art. 81, II; MP n° 1.753-13, de 1998; MP n° 1.855-20, de 1999, e reedições; MP n° 1.990-26, de 1999,
art. 10 e reedições).
A pessoa jurídica que tiver projeto aprovado nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei n° 8.313, de 1991,
além de efetuar as deduções do imposto devido, conforme o item "a", não terá prejudicado o direito
de deduzir o valor relativo às doações e/ou aos patrocínios como despesa operacional.
A pessoa jurídica que tiver projeto aprovado nos termos do art. 18 da Lei n° 8.313, de 1991, alterado
pela MP n° 1.598, de 1997, MP n° 1.611, de 1997, MP nº 1.739, de 1998, e reedições; MP n° 1.871, de 1999,
e reedições; Lei n° 9.874, de 23 de novembro de 1999, que fizer jus à dedução do imposto de renda,
não poderá efetuar qualquer dedução do valor correspondente às doações ou patrocínios como
despesa
operacional.”
Disponível
em
<http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/Consideracoes
GeraissobreIncentivos.htm#artisitico>. Acesso em 02 ago. 2015.
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Assim, e relembrando-se que o objetivo principal com a Emenda
Constitucional nº 75/2013 é o combate à pirataria, e de forma consequencial,
secundária, um incentivo fragmentado à cultura – enaltecendo-se apenas a
produção musical nacional -, entende-se que tudo isso deveria ter sido feito por
meio de outros instrumentos que não a imunidade tributária, que restou
desnaturada diante das contrariedades apontadas em relação ao seu aspecto
finalístico, este bem sintetizado por IVES GANDRA DA SILVA MARTINS:

Na imunidade, portanto, há um interesse nacional superior a retirar do
campo de tributação, pessoas, situações, fatos considerados de relevo,
enquanto nas demais formas desonerativas há apenas a veiculação de
uma política transitória, de índole tributária definida pelo Poder Público,
em sua esfera de atuação. 70

Por fim, uma última questão que confirma a intenção de proteção à
indústria e suas vicissitudes, assim como de inclusão de assunto que refoge ao
âmbito finalístico da imunidade.
Com efeito, a nova imunidade incide sobre os suportes materiais ou
arquivos digitais que contenham os fonogramas e videofonogramas, salvo na etapa

de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Ou seja, a imunidade
não incide no processo industrial em que são produzidas as cópias de CDs, DVDs e
Blu-ray Discs.
Como mencionado no início deste estudo, essa parte final do texto da
alínea e foi incluída por meio de substitutivo ainda na Câmara dos Deputados71, com
o nítido objetivo de preservar os incentivos fiscais que já são concedidos à Zona

Imunidades Tributárias. In: Ives Gandra da Silva Martins (coord.). Imunidades Tributárias. São
Paulo: Centro de Extensão Universitária/ Ed. RT, 1998, p. 32.
70

71

“Com efeito, a nova redação aperfeiçoa o texto original da PEC, ao resguardar a produção
industrial de CDs e DVDs na Zona Franca de Manaus, com a manutenção da exclusividade do
benefício
fiscal
na
etapa
de
replicação.”
Disponível
em
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=676937&filename=PRL+2+PEC09807+%3D%3E+Acessoem:20.10.2013.9Antevemosqueaimu
nidadeser%E1aplicadan%E3oapenas%E0comercializa%E7%E3odosCDseDVDs>. Acesso em 26 set.
2015.
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Franca de Manaus, por força do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
De fato, a maioria das indústrias que se dedicam à replicação
industrial de mídias óticas de leitura a laser encontram-se na Zona Franca de
Manaus (ZFM), gozando desses incentivos fiscais. A incidência da imunidade
tributária a todo território nacional resultaria na desoneração tributária das
indústrias do mesmo segmento localizadas em outras Unidades da Federação, o
que poderia comprometer as que se instalaram na ZFM atrás dos incentivos
fiscais.
Novamente, observa-se o uso equivocado da imunidade para se
tratar de assunto que é amplamente regulado pela legislação infraconstitucional.

5. Considerações finais

Buscou-se no presente trabalho analisar-se a imunidade musical em
todos os seus termos, de forma a demonstrar-se que essa nova imunidade
tributária destoa da nobre finalidade do instituto: a de proteção a direitos
fundamentais.
Ainda que o legislador tenha enunciado como objetivo – secundário da imunidade a difusão da cultura musical nacional, da sua restrição apenas a
produções realizadas no Brasil com autores e intérpretes brasileiros, emerge a
real intenção de proteção da indústria nacional, que se revela medida anacrônica
em face do avançado processo de globalização – seja sob o aspecto econômico
e/ou cultural.
Também demonstrou-se que o principal objetivo pretendido, o
combate à pirataria, na forma como posta mostra-se ineficiente mormente diante
do avanço da comercialização da música em formato digital, seja na forma de
download pago, seja através dos serviços de streaming.
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Portanto, não se reveste a denominada imunidade musical de
verdadeira imunidade, abrangendo providências que deveriam ter sido elaboradas
no âmbito da legislação infraconstitucional.
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O IPTU E A EXTRAFISCALIDADE

1. A competência municipal para fins de IPTU

A Constituição Federal de 1988 outorgou a competência exclusiva
para os fins de instituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana de modo que apenas o Município pode criar referido tributo, obviamente
mediante lei aprovada pela Câmara de Vereadores à vista do Princípio
Constitucional da Estrita Legalidade em matéria tributária2. Significa isto dizer que
também apenas através de lei municipal é que podem ser implementadas
eventuais alterações relativas à sistemática do imposto tais como aquelas que
aumentem ou reduzam suas alíquotas e aqueloutras instituidoras de eventuais
isenções e outros benefícios fiscais.
Observe-se, apenas a título de curiosidade, que a referida lei é de
caráter ordinário, sobretudo em razão da desnecessidade de lei complementar
para a instituição de todo e qualquer espécie tributária, salvo aquelas únicas três
exceções previstas pela própria Constituição Federal, as quais demandam sim a
aprovação de ato normativo chamado de lei complementar – com o mesmo status
hierárquico da lei ordinária, porém com quórum de aprovação qualificado. São
elas: a) o empréstimo compulsório (art. 148, I e II da CF/88); b) o imposto residual
(art. 154, I da CF/88); c) a contribuição social residual (art. 195, parágrafo 6o da
CF/88).
Tal exegese é válida e coerente, não se devendo porém ser
desconsiderada a questão relativa às normas gerais sobre direito tributário3, as
quais devem ser veiculadas necessariamente em lei complementar federal, de
2

SILVA, José Affonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014;

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Forense;
3

138

caráter nacional, a teor do que dispõe o artigo 146, III da Constituição Federal de
19884, entendendo-se aqui por lei de caráter nacional aquela editada pelos órgãos
competentes da União mas que se impõem também para os Estados-membros,
para o Distrito Federal e para os Municípios, o que leva à conclusão segundo a qual
também o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana sujeitar-se-á
ao regramento estabelecido pela União no que tange às normas gerais, sem que
com isto se configure invasão indevida no campo de competência municipal.
Observe-se que a autonomia dos Municípios é preservada pela impossibilidade da
União criar normas específicas sobre o IPTU no caso objeto de análise. Com relação
às normas gerais, a aplica-se a norma constitucional acima mencionada.
Dentre as inúmeras justificativas para que o IPTU tenha sido
entregue aos Municípios destaca-se aquela segundo a qual os imóveis localizados
no âmbito municipal demandam uma série de obras, benfeitorias e serviços às
administrações locais tais como o asfaltamento e calçamento das vias, a
canalização de redes de esgoto, a infra-estrutura necessária para a iluminação
pública, o paisagismo, os serviços de coleta de lixo e segurança etc., cujo efeito é a
oneração dos cofres municipais, fazendo-se então necessário o financiamento
destes gastos. Obviamente há fontes próprias para suprir cada um destes
encargos tais como as taxas de serviços e as contribuições de melhoria, cuja
prerrogativa de criação também cabe aos Municípios nos termos da competência
comum outorgada pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 145. Contudo,
não há como negar a importância da arrecadação do imposto sobre os imóveis
urbanos para a Fazenda local. Com isto, nada mais coerente e oportuno que
atribuir aos Municípios a competência para a criação e regulamentação do
referido tributo, o que de fato foi percebido de modo muito feliz pelo legislador
constituinte.
Cabem aqui todas aquelas observações, ainda que óbvias para
aqueles versados no Direito Tributário, porém fundamentais, no sentido de que a
lei municipal ao criar o imposto em comento deve definir todos os seus elementos
“Art. 146: Cabe à lei complementar: (...) III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre ...”
4
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– aqueles que responderão às perguntas essenciais: a) por que se paga o imposto?
b) em que momento surge a obrigação de pagá-lo? c) aonde surge referida
obrigação? d) quem paga e para quem se paga? e) quanto deve ser pago?
O elemento material5, também chamado de aspecto material, será
constituído pelo verbo “ser” mais o complemento “proprietário de imóvel urbano”.
O elemento temporal geralmente será o primeiro dia do ano-base. O elemento
espacial refere-se à área em que compreendido o território municipal. O elemento
subjetivo indicará como sujeito ativo o próprio Município que tem a competência
para criar o imposto e como sujeito passivo o proprietário do imóvel urbano. Aliás,
em relação a este aspecto há que se observar que no caso de um imóvel locado,
ainda que no contrato de locação tenha sido acordado entre locador e locatário
que este responsabilizar-se-á pelo pagamento do tributo, tal pacto não pode ser
oposto ao Fisco na medida em que o contribuinte definido na lei é o proprietário –
locador, titular do domínio, do direito de disposição sobre o imóvel. Assim, ainda
que prevista contratualmente a responsabilidade de pessoa distinta do
contribuinte, o Município poderá e deverá cobrar o imposto do proprietário
locador e não do inquilino. Finalmente, o aspecto quantitativo definido na lei imporá
uma alíquota – percentual fixado discricionariamente pelo legislador – incidente
sobre a base de cálculo, a qual é justamente o valor venal do bem, ou seja, aquele
valor pelo qual o mesmo pode ser comercializado.
Observe-se que em se tratando de lei sobre matéria tributária, cuja
competência para os fins do IPTU é privativa dos Municípios, terá seu
procedimento deflagrado sempre por iniciativa do Poder Executivo por força do
que dispõe a Constituição de 1988 em seu artigo 61, parágrafo 1o, II, “b”, com
eficácia também para o âmbito municipal.

5

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004;
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2. Definição de imóvel urbano

Questão relevante no que tange ao Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana é a definição exata do que seja um imóvel urbano,
sobretudo porque aqueles imóveis que não o sejam, sofrerão a tributação pelo ITR
– Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de competência federal – e não
pelo IPTU municipal. Mister então saber de modo seguro quais são os imóveis
urbanos e quais são os rurais. Já de início surge um problema, ao menos aparente
qual seja, a definição do critério legal aplicável ao caso sob análise, porquanto é
possível imaginar no mínimo dois deles: a) localização do imóvel; b) uso atribuído
ao imóvel.
Imagine-se as seguintes situações: a) um bem imóvel situado no
perímetro urbano do Município utilizado para fins de moradia ou comércio e que
disponha de todas as benesses de qualquer residência urbana tais como
iluminação pública, esgoto e água tratados, calçamento e asfaltamento etc; b) um
bem imóvel situado fora do perímetro urbano, sem os utensílios de infra-estrutura
mencionados e que seja utilizado para fins agro-pastoris relativos à cultura de
legumes, frutas ou grãos ou ainda, à criação de gado; c) um bem imóvel situado no
perímetro urbano mas que não seja utilizado para fins residenciais ou comerciais,
mas sim para os fins de cultura de hortifrutigrangeiros (uma chácara em pleno
bairro residencial, situação nem tão difícil de ocorrer em muitas cidades); d) um
bem imóvel situado fora do perímetro urbano sem os benefícios de calçamento,
canalização de esgoto etc, porém que não tenha um uso agropastoril, posto ser
usado tão somente para os fins de residência.
Nos dois primeiros casos quer parecer não restar qualquer dúvida:
num trata-se de imóvel urbano, passível de tributação pelo IPTU; noutro o imóvel é
tipicamente rural, pelo que não sujeitar-se-á a tributação pelo imposto municipal
em referência. Contudo, as dúvidas surgem na terceira e quarta situações, sobre
as quais paira certa nebulosidade, a qual, num primeiro momento, parece ser
difícil de resolver. Nem tanto se for definido o critério correto.
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Sobre o assunto, não cabe interpretação constitucional6, mas sim da
lei regulamentadora e definidora de normas gerais, no caso o Código Tributário
Nacional (Lei n. 5.172/66), o qual em seu artigo 327 define como imóvel urbano
aquele que preenche ao menos três dos seguintes requisitos: a) meio-fio ou
calçamento com canalização de águas pluviais; b) abastecimento de água; c)
sistema de esgotos sanitários; d) rede de iluminação pública, com ou sem
posteamento para distribuição domiciliar; e) escola primária ou posto de saúde a
uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado.
A questão pareceria superada acaso não tivesse sido editado o
Decreto-Lei n. 57/66, o qual definiu outro critério, qual seja o da utilização dada ao
imóvel. Com base neste texto legal portanto, todo e qualquer imóvel que seja usado
para fins rurais (agrícolas ou pecuários) não sofrerá a incidência do IPTU, podendo
ser tributado apenas pelo ITR, independentemente do local em que esteja
localizado ou de possuir ou não três dos requisitos indicados no artigo 32 do
Código Tributário Nacional. Por outro lado, de acordo ainda com o mesmo DecretoLei n. 57/66 será urbano o imóvel utilizado para os fins de moradia ou comércio
independentemente da sua localização.
Surge daí o seguinte questionamento: prevalece o critério instituído
no Código Tributário Nacional ou aquele outro constante do Decreto-Lei n. 57/66?
Se tomarmos como parâmetro os critérios de resolução de conflitos normativos,
antinomias e lacunas do ordenamento jurídico, mais precisamente aqueles
6

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003;

7

“Art. 32: O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial
urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
Parágrafo 1o: Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos
dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II – abastecimento de água;
III – sistema de esgotos sanitários;
IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel
considerado.”
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definidos na Lei de Introdução ao Código Civil, observaremos que a LICC determina
que a lei nova derroga a lei antiga, se ambas dispuserem de modo diferente sobre
o mesmo assunto. Ora, como o CTN é anterior ao Decreto-Lei n. 57/66 (este foi
publicado em 18.11.66 enquanto aquele o foi em 25.10.66), o segundo teria revogado
o primeiro no que se refere a tal peculiaridade.
Contudo, se procedermos à uma análise do texto constitucional, nos
depararemos com o dispositivo constante do artigo 146, I da Carta Fundamental de
1988, o qual estabelece que conflitos de competência em matéria tributária serão
resolvidos por lei complementar. Isto posto, cabe recordar o que seja uma lei
complementar bem como o que seja um conflito de competência em matéria
tributária, senão vejamos.
Lei complementar é aquela que demanda um quorum qualificado de
aprovação8, ou seja, para aprovar-se uma lei desta estirpe é necessário que a
maioria absoluta (metade mais um) dos integrantes do Poder Legislativo aprovem
o texto da lei, ao passo que nas demais leis, chamadas de ordinárias, basta que a
maioria dos deputados presentes no dia da votação concordem com os termos da
lei objeto de votação (na verdade, projeto de lei), desde que, obviamente haja
quorum para votação. Num exemplo hipotético de um Legislativo com cem (100)
congressistas, para aprovar uma lei complementar seria necessário o voto
favorável de cinqüenta e um (51), ao passo que para aprovar uma lei ordinária
bastaria o voto da maioria simples: metade mais um dos cem deputados deveriam
estar presentes para iniciar-se a votação (quorum mínimo para abertura da
votação): imaginando que dos cem (100) congressistas, sessenta (60) estivessem
presentes, bastaria o voto de trinta e um (31) para aprovar-se o texto da lei.
Já o conflito de competência em matéria tributária surge quando
duas pessoas políticas (a União e o Estado-membro, a União e o Município, o Estadomembro e o Município) divergem quanto ao direito de legislar sobre o assunto de
natureza jurídico-tributária. É o caso sob análise, pois aí a União pretende fazer
incidir o ITR sobre o imóvel de um dado contribuinte com base no critério
CRETELLA JR., José. Elementos de direito constitucional. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001;
8
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estabelecido no Decreto-Lei n. 57/66 por exemplo, ao passo que o Município
pretende fazer incidir o IPTU sobre o mesmo imóvel com base no critério definido
no artigo 32 do Código Tributário Nacional. Surge o conflito, para o qual a
Constituição de 1988 em seu artigo 146, conforme já mencionado acima, apresenta
a solução, a ser veiculada por lei complementar. Observe-se que os decretos-leis
existentes no regime constitucional anterior tinham o mesmo status de lei
ordinária; inclusive aqueles decretos-lei recepcionados pela atual Constituição
continuam a ter tal status, ao passo que o Código Tributário Nacional, ainda que
aprovado como lei ordinária, sob o ponto de vista material é lei complementar, pelo
que prevalece sobre o Decreto-lei n. 57/66.
Assim, serão urbanos e, portanto, passíveis de tributação por via do
IPTU, aqueles imóveis que preencham ao menos três dos requisitos listados no
artigo 32 do CTN, independentemente do uso que seus proprietários lhes dêem,
tudo de acordo com a Constituição Federal de 1988.

3. Fim social da propriedade e extrafiscalidade

A propriedade constitui-se em objeto de direito elevado à condição
de fundamental pelo artigo 5o da Constituição vigente9. Aliás, isto decorre da
própria história do Estado moderno enquanto forma de organização política, cujas
bases foram formuladas a partir da Revolução Francesa e de seus princípios
inspiradores: a) igualdade; b) liberdade; c) fraternidade; d) propriedade10.
Neste sentido, o direito de propriedade passou a ter importância
considerável a ponto de restar consagrado nas Constituições de inúmeros Estados
a partir do marco histórico mencionado. No Brasil, não poderia ser diferente.
Estado Democrático de Direito, ou ao menos Estado de Direito que almeja ser

9

SILVA, José Afonso. (1998). Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros. 15a ed;.

POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. Tradução Rita Lima. 4. ed. São Paulo: Paz e
Terra, 2000;
10
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Democrático11, e que consagra, dentre outros, princípios como a liberdade nas suas
mais diferentes formas (de pensamento, de credo religioso, de expressão, de
associação etc), a dignidade da pessoa humana, a legalidade, a igualdade, o sigilo
de informações de dados, a inviolabilidade de domicílio etc, sua Constituição
reconhece literalmente a propriedade como direito individual fundamental,
conforme está expresso no artigo 5o, caput.
Frise-se inclusive que além de constituir-se em direito fundamental
do cidadão, ainda que sujeito a limitações expressas pela sua utilização de modo tal
a cumprir a função social exigida pelo Constituinte, cujo descumprimento pode
levar inclusive à adoção de medida expropriatória por parte do Poder Público, a
propriedade foi elevada também à categoria de princípio da Ordem Econômica,
consoante o disposto no artigo 170 da Lex Maxima12. Trata-se em verdade de um
dos pilares sobre o qual se assenta a Ordem Econômica, consoante a lição de Eros
Roberto Grau13. Ressalte-se também que a própria legitimação atribuída pelo
Constituinte para que o Estado brasileiro (seja a União, os Estados-membros, o
Distrito Federal ou os Municípios) tributem a propriedade de modo direto ou
indireto, donde a diferenciação entre impostos diretos e indiretos) afigura uma
forma de limitação deste direito fundamental chamado de propriedade.

11

Observe-se aí todas as discussões a respeito do tema na medida em que o Estado contemporâneo
atravessa inúmeras crises resultantes da crescente pressão sobre os órgãos de governo oriundas
de necessidades infindáveis da sociedade e de uma reconhecida carência de recursos e de
estrutura por parte do Estado, o que o impede de responder a tais anseios na medida e na
velocidade esperada. A crise se expressa dentre outras formas mediante uma terrível crise de
legalidade decorrente de verdadeira inflação legislativa com um número cada vez maior de normas
jurídicas consubstanciadas em leis, medidas provisórias, decretos, portarias etc, recaindo-se pois,
em casuísmo legislativo o que resulta na perda da característica fundamental da lei: sua
generalidade. Decorrem daí prejuízos inestimáveis para a sociedade na medida em que quanto
maior é o número de leis e de normas jurídicas, menos elas são respeitadas e menor é a segurança
jurídica. Tal fenômeno desemboca em grave crise de legitimidade dos responsáveis pela
elaboração e execução de tais normas o que agrava ainda mais a crise de representatividade
vivenciada nos chamados Estados Democráticos, assim entendidos aqueles em que prevalece uma
forma de governo baseada na escolha de representantes do povo para atuarem nas funções
executiva e legislativa, como é o caso brasileiro.

“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: (...) II – propriedade privada.”
12

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 9a ed. São Paulo: Malheiros,
2004;
13
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É justamente em razão de tais ordens de limitações impostas sobre o
direito de propriedade, o que de modo algum tem o condão de nega-lo, que ao
contrário de outros direitos fundamentais, tais a vida, a dignidade da pessoa
humana e a igualdade, a propriedade não constitui um direito absoluto, vale dizer,
um direito completamente intocável e que esteja portanto, fora do alcance de
ações e decisões emanadas dos órgãos públicos. De fato, nalgumas situações é
possível que sobre tal direito o Estado avance, respeitados obviamente os
parâmetros constitucionais e as formas reconhecidas como válidas pelo
ordenamento jurídico do país.
Isto se deve à necessidade de que a propriedade seja um
instrumento de realização dos fins do indivíduo seu proprietário, mas também do
bem comum. Neste sentido, é notória a afirmação relativa à necessidade imperiosa
de que a propriedade deve cumprir sua função social. Mas afinal de contas, o que
significa mencionar que a propriedade deve cumprir uma social própria dela,
propriedade? – Significa que o direito de propriedade deve efetivamente ser
utilizado para o bem e para a disseminação deste ideal, sem ofender ao interesse
público, sem representar atentado contra os ditames jurídicos nacionais, sem
omissão de seu titular quanto aos ônus e limites impostos pela própria
Constituição.
Significa dizer que em relação ao imóvel rural, deverá o mesmo ter
um uso adequado e produtivo que não atente contra o meio ambiente e por meio
do qual não sejam degradados o solo, as nascentes d’água, os rios e lagos, o
subsolo e todo o eco-sistema à sua volta. Significa produzir alimentos mediante o
plantio de grãos e sementes ou promover a criação dos mais diferentes tipos de
gado: bovino, suíno, caprino etc. Significa respeitar os direitos trabalhistas dos
empregados contratados para o labor na terra, pagando os salários e recolhendo
os encargos sociais instituídos em lei. Significa por fim, produzir e usar o imóvel de
acordo com as condições legais, de produtividade e de empenho possíveis, sem
omitir-se em seus deveres de proprietário e sem atentar contra os interesses da
sociedade como um todo.
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Em relação ao imóvel urbano, que é o que nos interessa mais de
perto à luz da análise em referência, o atendimento da função social da
propriedade é representado pela adequação do uso do imóvel à política urbana do
Município em que esteja localizado o terreno, política esta consubstanciada no
plano diretor da cidade, aprovado pela Câmara de Vereadores após apresentação
da proposta pelo Poder Executivo. Conforme indicado pelo artigo 182 da
Constituição Federal de 1988, a política de desenvolvimento urbano tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir
com isto, o bem-estar de seus habitantes. Ora, é óbvio que o bem-estar da
população que habita no Município exige um uso racional e coerente do solo
urbano e, por via de conseqüência, da propriedade de bens imóveis urbanos. No
mesmo sentido, o parágrafo 2o do referido artigo da Constituição enuncia que a
propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade que estão consubstanciadas no plano
diretor, o qual inclusive é obrigatório para todas as cidades com população
superior a vinte mil habitantes.
O cumprimento da função social é tão importante que o Estado 14
pode, em ocorrendo ofensa ou não atendimento da propalada função social,
desapropriar o imóvel, vale dizer “tomar” o imóvel do proprietário mediante a
publicação de um decreto expropriatório publicado em Diário Oficial. É claro que
não “tomar-se-á” a propriedade fortuita e gratuitamente. Inicialmente há que se
constatar o uso inadequado, a sub-utilização ou mesmo a não-utilização do imóvel
urbano. Depois, advirão outras medidas antes que a atuação do Poder Público
culmine com o ato expropriatório. Tais medidas são o parcelamento e a edificação
compulsórios, a adoção de uma tributação progressiva, tema sobre o qual se
procederá a maior detalhamento a seguir e, finalmente, a desapropriação, a qual
será feita mediante o pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro.
A matéria relativa ao assunto foi objeto de regulamentação infraconstitucional através do chamado Estatuto da Cidade, instituído pela Lei Federal
14

Sentido amplo de “Estado” englobando a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os
Municípios.

147

10.257 de 10.07.2001. Referida norma veio atender os anseios da sociedade no que
se refere à adequação do uso do solo urbano, o qual já encontrava uma matriz
constitucional específica, consoante o disposto no artigo 182 da Constituição de
1988, mas até então não era efetivado diante da omissão do legislador infraconstitucional em exercer o seu mister. A partir do advento do Estatuto da Cidade
tornou-se possível a atuação direta das administrações locais juntamente com as
Câmaras de Vereadores no sentido de impor regras e parâmetros para a
utilização de imóveis urbanos, inclusive diante de incentivos fiscais. De outro lado, a
lei 10.257 estabelece critérios e normas gerais para a efetivação da divisão
compulsória e para a tributação progressiva do IPTU com vistas à estimular o
adequado uso dos terrenos pelos respectivos proprietários. Trata-se sim de uma
intereferência do Poder Público no direito de propriedade imobiliária, porém uma
interferência exigida pelo próprio Constituinte e cujo escopo fundamental é
otimizar a função social inerente a tal forma de expressão do direito individual de
propriedade (com as escusas pelo aparente paradoxo). O fato é que a limitação
pode dar-se não apenas através da expropriação seja por necessidade pública, por
utilidade pública ou por interesse social, guardada sempre observada a garantia à
indenização dos direitos dos proprietários sob o manto do garantismo jurídico15.
Observe-se que em se tratando de desapropriação de imóveis
urbanos que ofendam o plano diretor, a indenização se dá em moeda corrente, em
dinheiro, a teor do que dispõe o artigo 182, parágrafo 3o da Constituição de 1988, ao
contrário da indenização relativa à desapropriação de imóveis rurais para fins de
reforma agrária, a qual efetiva-se mediante títulos da dívida agrária – as
chamadas TDA's – cujo prazo de resgate varia entre dois e vinte anos, nos termos
do que dispõe o artigo 184 da mesma Constituição. Mas há uma possibilidade de
que a indenização por desapropriação de imóveis urbanos se efetive mediante
títulos públicos municipais instituídos em lei e sujeitos à prévia aprovação do
Senado e demais limitadores legais, particularmente aqueles oriundos da chamada
“Lei de Responsabilidade Fiscal” – Lei Complementar 101/2000. Trata-se dos
imóveis urbanos que estejam na situação indicada pelo parágrafo 4o do artigo 182
CADEMARTORI, Sérgio. Estado de direito e legitimidade: uma abordagem garantista . Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 1999;
15
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da CF/88. Referidos títulos terão prazo de resgate máximo fixado em dez anos,
conforme disposto no inciso III do parágrafo 4o do já mencionado artigo 182 da Lei
Maior.
Ressalte-se que o não-cumprimento dos fins sociais da propriedade,
representados por sua função social nos termos expostos acima, pode implicar em
medida grave qual seja, a desapropriação que se dá mediante uma das seguintes
justificativas: a) necessidade pública; b) utilidade pública; c) interesse social. Ora,
obviamente que se é possível ao Poder Público o “mais” – desapropriar imóveis que
não estejam atendendo às determinações e parâmetros fixados no plano diretor
da cidade – é absolutamente factível que este mesmo Poder Público possa o
“menos” – utilizar a tributação com fins extrafiscais e estimular mediante tal
instrumento a adequação do uso da propriedade à função social da mesma. Ainda
que tal não estivesse disposto na Constituição, seria legítimo defender tal
prerrogativa governamental, uma vez que a expropriação, muito mais grave, é
permitida.
É claro que ao se falar no uso da tributação como instrumento de
política social e urbana, em se tratando de imóveis urbanos o tributo em
referência é justamente o IPTU, o qual grava tanto a propriedade predial quanto a
propriedade territorial urbana nos termos já expostos anteriormente. Assim
sendo, não é difícil imaginar a(s) maneira(s) pela(s) qual(is) se expressaria e
efetivação de tão importante objetivo16. É novamente o próprio legislador
constituinte quem indicou o caminho a trilhar ao especificar no artigo 182,
parágrafo 4o, II da CF/88 a utilização do IPTU de modo progressivo no tempo nos
casos apontados acima em que o proprietário esteja sub-utilizando ou mesmo, não
esteja utilizando o imóvel urbano, em especial naqueles imóveis não edificados.
Desta forma, imaginando o caso em que o proprietário não faz uso
algum de imóvel do qual seja titular, na medida em que nele não habita nem
tampouco construiu qualquer benfeitoria para uso, ainda que esporádico, tais
como uma edícula ou uma quadra para prática de esportes, e não disponibilizou
16

FURLAN, Valéria. IPTU. São Paulo: Malheiros, 2004;

149

referido imóvel para locação ou comodato por exemplo, pelo que trata-se em
nossa hipótese de imóvel quase abandonado, um verdadeiro terreno baldio, no
qual o mato cresce, o lixo é despejado, os agentes transmissores de doenças como
moscas, mosquitos e vermes se proliferam de modo a causar inclusive transtornos
para os vizinhos mais próximos, afora sua utilização por marginais durante a noite
para o consumo e tráfico de entorpecentes, de forma tal que a tranqüilidade e paz
públicas são perturbadas pela sub-utilização do bem.
Nada mais oportuno que a adoção de uma prática tributária
extrafiscal por parte da Administração Pública Municipal, sobretudo à vista do
interesse público posto em consideração. A Prefeitura então encaminha um
projeto de lei aumentando as alíquotas do IPTU deste imóvel e de outros existentes
no Município em situação similar, em montante que tende a crescer a cada ano em
caso da situação prosseguir a mesma, vale dizer, sem que o proprietário dê ao
bem um uso adequado ou ao menos resolva os problemas oriundos do relativo
“abandono” do imóvel. A Câmara de Vereadores analisa o projeto de lei, discute na
comissão própria e mediante votação em plenário o aprova, transformando-o em
lei. Após a sanção e promulgação, a lei é publicada e passa a produzir efeitos a
partir do ano seguinte, em atenção ao Princípio da Anterioridade Tributária
previsto no artigo 150, III, “b” da Lex Máxima. Imaginemos ainda, apenas a título
ilustrativo e de modo hipotético que a alíquota que era, digamos, de 0,5% sobre o
valor venal do imóvel, passe no ano seguinte à publicação da lei para 1,0% sobre
referida base de cálculo. Permanecendo inerte o proprietário, no segundo ano, tal
alíquota sobe para 2%. No terceiro ano, sempre à vista da omissão do proprietário,
a alíquota vai a 5% e com aumentos sucessivos até o máximo de 20% sobre o valor
do bem.
Ora, num primeiro momento poderia parecer que a lei tributária
neste caso estaria ofendendo ao disposto no artigo 150, IV da Constituição Federal,
o qual veda a utilização do tributo com efeito confiscatório. Não é o caso,
porquanto é a própria Constituição quem autoriza, e até mesmo sugere, o uso
progressivo no tempo do IPTU para o fim de estimular ação do contribuinte no
sentido de promover alguma forma de utilização racional do imóvel urbano de
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modo a fazer cumprir a função social da propriedade, conforme determinado pela
Lei Maior, o que, diga-se de passagem, não é uma norma meramente programática
da Constituição, mas sim revestida de eficácia plena e aplicabilidade imediata,
conforme classificação do ilustre professor José Afonso da Silva17 a quem desde já
rendemos nossas homenagens.
O objetivo em referência não é tomar do contribuinte seu patrimônio
mediante uma tributação pesada e onerosa, a qual em sendo sustentada de modo
progressivo consoante o exemplo visto, significará a entrega ao Fisco Municipal de
valor igual ao do imóvel no decorrer de alguns anos. Não. Definitivamente o fim que
inspirou a alteração legislativa hipoteticamente ilustrada foi o de fazer cessar a
sub-utilização do imóvel urbano e todos os problemas daí decorrentes, tais como a
infestação de doenças, a presença da criminalidade e de drogas no bairro em que
localizado o imóvel não utilizado etc. Isto tudo além é claro de estimular, ou ao
menos possibilitar, o uso mais racional sob o ponto de vista sócio-econômico:
construção de residência para moradia mediante venda ou locação, instalação de
fundo de comércio, inauguração de centro de lazer (de esportes, jogos etc), enfim,
possibilitar a efetiva e recomendável utilização do bem. Isto é extrafiscalidade do
imposto. Uma aplicação precisa do conceito de extrafiscalidade em tema afeto ao
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o que, frise-se é de
suma importância na atualidade, particularmente em grandes cidades nas quais o
problema da moradia é uma constante, para não mencionar a criminalidade e a
falta de segurança.
Trata-se pois, de uma maneira inteligente e racional de tratar
assunto tão sensível aos interesses da coletividade, não desrespeitando nem
ofendendo o direito individual de propriedade, na medida em que autorizada tal
medida pela própria Constituição, o que inclusive ocorre também em relação a
inúmeras outras hipóteses, algumas das quais já consideradas nos capítulos
anteriores.

17

Ob. Cit.;
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Em face da ordem de considerações acima exposta e tomando-se
também como referências as discussões afetas ao desenvolvimento econômico
que surgem no próximo tópico, parece conveniente enunciar sistematicamente as
possibilidades de uso extrafiscal do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU – consoante as normas constitucionais aplicáveis direta e
indiretamente a respeito do assunto. Desta forma, poder-se-ia enunciar em
princípio dois grandes grupos de interesses passíveis de proteção e cuja
instrumentalização pode dar-se mediante a legislação infra-constitucional sobre o
IPTU: a) proteção de interesses sociais propriamente ditos; b) proteção de
interesses econômicos.
Assim é que dentro dos interesses sociais estão a correta utilização
da propriedade imobiliária e o cumprimento da função social dos imóveis urbanos,
cujo desrespeito por parte do proprietário pode levar a adoção de algumas
medidas pelo Poder Público dentre as quais a divisão e edificação compulsórias, a
tributação progressiva e a desapropriação por interesse social. Já no grupo
relativo à proteção de interesses econômicos estão a geração de riquezas, o
desenvolvimento da economia, o estímulo à preservação de mananciais, o estímulo
à preservação do patrimônio histórico e cultural de algumas áreas das cidades e a
reserva de áreas específicas para a utilização dos imóveis para fins empresariais
sejam eles comerciais ou industriais. A extrafiscalidade do IPTU pode ser
explorada mediante a progressividade das alíquotas em razão do valor do imóvel, a
adoção de alíquotas diferentes em razão da localização ou do uso dado ao imóvel,
além de diferimentos, isenções e outras formas de benefícios fiscais, consoante
for estabelecido na legislação local de cada Município.

4.

Uso do imposto como instrumento de desenvolvimento econômico

É verdade sim que o uso extrafiscal do IPTU não decorre somente de
objetivos de natureza social, como a efetiva atenção à função social do imóvel
expressa por sua utilização correta e legítima mediante o respeito às

152

determinações constitucionais referenciadas no tópico anterior. A verdade é que
fins econômicos também podem orientar o exercício da competência tributária
mediante a criação de sistemas e mecanismos próprios dentro da legislação do
imposto municipal em questão.
Mediante o uso extrafiscal do Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana é possível por exemplo, a Administração Pública local
promover: a) o desenvolvimento e ocupação de bairros mais distantes e até então
pouco habitados; b) a desocupação de determinada região da cidade já
congestionada e caótica; c) a saída de indústrias de eixo urbano do Município; d) o
incremento de algumas atividades econômicas importantes no âmbito municipal;
e) a preservação e a recuperação de prédios antigos mediante seu uso para
atividades de natureza empresarial; f) o aumento do número de vagas e postos de
trabalho no âmbito municipal; g) o uso racional do solo e do subsolo em áreas mais
problemáticas como aquelas às voltas do centro da cidade etc.
Sempre socorrendo-se de texto de lei ordinária aprovada pela
Câmara de Vereadores, em atenção mesmo ao Princípio da Estrita Legalidade
Tributária, será possível ao Fisco incrementar uma política econômica de âmbito
local que possa promover o desenvolvimento e a prosperidade dos habitantes da
cidade, possibilitando-lhes melhores condições de vida e de trabalho, o que é de
fundamental importância num momento tão especial e delicado como o atual em
que o desemprego tende a aumentar, a concentração de renda é cada vez maior
no seio da população brasileira e as oportunidades tornam-se cada vez mais
escassas, até mesmo em face do contexto mundial contemporâneo, marcado por
concorrência crescente, informatização e “maquinização” dos meios de produção,
globalização de ônus, socialização de encargos e restrição de benesses etc.
Suponha-se o seguinte exemplo: um Município qualquer enfrenta
graves problemas resultantes da presença de indústrias cujas sedes estão
localizadas próximas a sua região central, problemas estes expressos sob a forma
de congestionamentos pesados à vista dos inúmeros caminhões que chegam e que
deixam as fábricas, poluição crescente, dificuldades na prestação de serviços de
transporte em face do grande número de trabalhadores que se dirigem à mesma
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região da cidade nos horários de pico e falta de espaço físico para a instalação de
serviços e centros de comércio nas regiões centrais, tais restaurantes,
lanchonetes, bancos, estacionamentos, prédios de escritórios etc, face às imensas
áreas ocupadas pelas indústrias em questão. De outro lado, há bairros mais
afastados que também sofrem problemas econômicos à vista da inexistência de
centros de comércio e serviços que possam empregar os habitantes, os quais
precisam percorrer grandes distâncias, utilizar duas ou até três linhas de
transporte coletivo agravando ainda mais os problemas do transporte rodoviário
local e o trânsito de ônibus e automóveis que se dirigem à região central da cidade.
Em constatando tais problemas o Poder Público dispõe de um importante
instrumento de política econômica e urbana para reduzir referidas dificuldades: a
utilização do IPTU com fins extrafiscais.
De fato, uma lei cujo projeto pode ser encaminhado à Câmara de
Vereadores pelo Prefeito Municipal poderia estabelecer dentre outros dispositivos
os seguintes18: a) elevação das alíquotas do IPTU dos imóveis urbanos localizados
na região central da cidade, em especial daqueles que estejam sendo utilizados
como sede de indústrias; b) isenção por um prazo considerável de tempo em
relação ao IPTU para as indústrias que venham a ser instaladas nalguns bairros
periféricos, especialmente nas regiões menos desenvolvidas da cidade, podendose imaginar ainda num benefício maior para as indústrias que estejam
transferindo suas sedes da região central para o(s) bairro(s) mencionado(s) no
texto da lei.
É possível também imaginar a utilização do IPTU com vistas a atrair
investimentos diretos para o Município mediante, por exemplo, a concessão de
isenções de IPTU, ou outro benefício fiscal qualquer (créditos hipotéticos,
diferimento, redução de base de cálculo etc) para empresas de natureza
industrial, comercial ou de prestação de serviços que por ventura venham a
instalar-se no território municipal.

ROSA, Alexandre Moraes da. Garantismo jurídico e controle de constitucionalidade material.
Florianópolis. Habitus, 2002;
18
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Apenas a título exemplificativo, vale a pena tecer alguns comentários
no que toca à prestação de serviços. Evidentemente que sendo tributados os
serviços de qualquer natureza pelo ISS municipal, afora é claro os serviços de
comunicação e transporte intermunicipal e interestadual já objeto de incidência do
ICMS estadual, as pessoas jurídicas que eventualmente prestem tais serviços
podem ser estimuladas a mudarem sua sede mediante a oferta de benefícios
fiscais e isenções de ISS. Contudo, tais empresas e também aqueloutras que não
prestam serviço de qualquer natureza como as indústrias e as empresas
comerciais em geral, também podem ser incentivadas ou melhor, ter seus
investimentos em dado Município incentivados mediante a adoção de critérios
específicos no que se refere ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana. Imagine-se por exemplo, a seguinte disposição legislativa: “Toda empresa,
independentemente do ramo de atuação, que venha a instalar sede própria no
território do Município e desde que produza, venda ou preste serviços em tal sede
estará isenta do IPTU durante os primeiros dez anos de suas atividades. No caso de
empregar funcionários residentes e domiciliados no Município, terá a isenção
prorrogada por um período variável de mais um a dez anos, dependendo do
número de empregados residentes contratados e que constem efetivamente de
seu quadro de pessoal.” Sem dúvida, trata-se de uma utilização extrafiscal do IPTU
com vistas ao desenvolvimento econômico no âmbito municipal. E assim seria
possível vislumbrar inúmeras situações e formas em que mediante instrumentos
extrafiscais este imposto poderia ter reflexos de natureza econômica.
O patrimônio histórico e cultural ainda poderia ser preservado
mediante o estímulo por parte do Município, inclusive em relação à matéria
tributária. São notórios os exemplos de cidades que isentam do IPTU os imóveis
mais antigos que possuam algum valor sob o ponto de vista de sua história por
serem representativos de fatos e acontecimentos marcantes ou, simplesmente
por serem característicos de um período pretérito especial. Assim, poder-se-ia
tratar de uma isenção condicionada no seguinte sentido. Aqueles proprietários de
imóveis nos quais estejam edificados casarões centenários estarão isentos do
imposto em referência durante um prazo de cinco, dez ou mais anos, desde que
promovam a restauração e a pintura das mencionadas edificações. Novamente,
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surge a meta extrafiscal por detrás da legislação que contemple tal hipótese
permissiva.
Observe-se que a utilização do Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana com fins distintos do meramente arrecadatório encontram
fonte legitimadora na própria Constituição de 1988 a teor do que prevê o inciso II
do parágrafo 1o do artigo 156 da CF/88, o qual foi incluído na redação do texto
constitucional por força da Emenda 29/200019. Ali está estabelecido que o
mencionado imposto poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e
o uso do imóvel. Ora, a localização e a utilização do bem tributado podem dar
margem, e efetivamente dão, a que a municipalidade adote em sua legislação,
dispositivos que venham a contemplar o alcance de metas econômicas não
diretamente ligadas ao objetivo de arrecadar mais ou menos, mas sim, de
estimular o desenvolvimento econômico municipal, o crescimento dos postos de
trabalho, a utilização de regiões com grande potencial econômico mas subutilizadas em face do contexto mesmo vivenciado no país como um todo e na
cidade em especial. Isto sem se falar dos outros escopos passíveis de serem
conquistados mediante um uso extrafiscal do IPTU.

5. Não enquadramento nas regras excepcionadoras dos artigos 150,
parágrafo 1 o e 153, parágrafo 1 o da CF/88 e considerações finais

Em que pese a possibilidade de uso extrafiscal do IPTU nos termos
em que foi exposto acima, a verdade é que referido tributo não consta do rol
especificado pelos artigos 150, parágrafo 1o e 153, parágrafo 1o da Constituição de
1988, dispositivos estes de suma importância dentro do sistema constitucional
tributário, na medida em que resolvem inúmeros problemas relativos à decisão
quanto à constitucionalidade ou não de inúmeras normas de natureza tributária
veiculadas pelas pessoas políticas e decorrentes de textos baixados diretamente
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pelo Poder Executivo, consoante inclusive já foi considerado mais de uma vez nos
capítulos precedentes.
Cabe observar que o artigo 150, parágrafo 1o trata dos casos
excepcionais referentes a impostos extrafiscais, os quais em razão mesmo da
extrafiscalidade não se sujeitam ao Princípio da Anterioridade Tributária20 ou seja,
a necessidade de que eventuais alterações promovidas no âmbito tributário, quer
para instituir novos impostos quer para aumentar o valor dos já existentes
mediante elevação de alíquotas ou das bases de cálculo, devem aguardar o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que aprovada a lei para que então
produzam os efeitos próprios. Pois bem, em se tratando dos chamados “impostos
extrafiscais” previstos no artigo 150, parágrafo 1o da CF/88 não há que se falar em
atenção à anterioridade tributária. A justificativa para tal regra excepcionadora é
muito simples: se se trata de impostos cujo objetivo principal não é a arrecadação
tributária mas ao contrário, o atendimento a demandas e objetivos extrafiscais
expressos sob as mais diferentes formas: social, política, econômica etc, não seria
crível nem tampouco coerente obrigar que uma medida governamental
decorrente destes objetivos e implementada justamente para atendê-los devesse
submeter-se a um prazo de “quarentena” para produzir efeitos. Em face disto, o
legislador Constituinte houve por bem apartar os chamados “impostos
extrafiscais” do ônus da anterioridade. Entende-se então que, em face destes
outros escopos que inspiram o legislador – na verdade o Executivo, na medida em
que há também uma flexibilização da estrita legalidade quanto a tais impostos,
sobretudo porque as mudanças em seus valores podem decorrer de simples atos
administrativos, ainda que em atenção aos limites impostos pela lei – não há
necessidade ou ao menos não é conveniente privilegiar a garantia absoluta do
contribuinte.
Ora, é sabido que a razão para a existência da anterioridade em
relação aos tributos de modo geral, e da anterioridade nonagesimal ou especial
para as contribuições sociais (art. 195, parágrafo 6o da CF/88), é a necessidade
imperiosa de atender à segurança jurídica do contribuinte, o que se expressa
20

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 10a ed. São Paulo: Saraiva, 2004;
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mediante o Princípio da Não-surpresa e que visa oportunizar ao contribuinte um
prazo mínimo para que re-programe suas atividades, planeje novamente seus
gastos e investimentos, enfim, para que tenha um mínimo de tempo hábil para
refletir e avaliar a nova carga tributária a ele imposta, decorrente da instituição de
um novo tributo ou do aumento de algum outro já existente. Ocorre que as
medidas objetivadas com a implementação de mudanças na carga tributária dos
impostos extrafiscais visam atender, regra geral, interesses coletivos tais como a
estabilidade econômica, o combate ao desemprego, a regulamentação do mercado
de câmbio, um maior controle sobre as operações ocorridas no mercado
financeiro, o controle e o acompanhamento da política aduaneira e as operações
de importação e exportação de bens e produtos etc. Neste sentido, é conhecida a
regra segundo a qual o interesse público prepondera sobre o individual; aliás a
supremacia do interesse público é princípio geral de direito, norteador de todo o
ordenamento jurídico, em particular no direito público, consoante lição magistral
de Celso Antônio Bandeira de Mello21.
Também estarão os impostos extrafiscais em posição diferente em
relação ao Princípio da Estrita Legalidade, posto que em razão do artigo 153,
parágrafo 1o da Constituição de 1988 poderão ter os valores de suas alíquotas
aumentados ou reduzidos mediante simples decreto do Poder Executivo, conforme
já visto reiteradas vezes e enfadonhamente repetido neste capítulo que trata do
chamado IPTU de competência municipal.
Entretanto o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana não está contemplado no parágrafo 1o do artigo 150 da CF/88 nem
tampouco no parágrafo 1o do artigo 153 da mesma CF/88, o que poderia num
primeiro momento ensejar alguns problemas à vista da utilização do imposto como
ferramenta para viabilizar o fomento de políticas públicas importantes e legítimas,
como inclusive aquelas descritas e expostas linhas acima.
Em verdade não se justificam eventuais dúvidas e interrogações
surgidas de uma análise prévia por parte do intérprete. Efetivamente, o IPTU pode
21

Ob. cit.;
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e deve ser utilizado com fins não fiscalistas, seja para atender a carências sociais,
seja para suprir anseios econômicos ou mesmo para servir de meio condutor de
uma política urbana mais racional e adequada às necessidades da cidade e da
população. Não há que se negar a relevância do assunto em face dos problemas
atuais que gravam as grandes cidades brasileiras: falta de empregos formais,
marginalização de crianças e adolescentes, danos ao meio-ambiente mediante a
degradação da qualidade do ar e da água, contaminação de nascentes de água e
rios, proliferação de agentes transmissores de doenças graves, principalmente
mosquitos e demais insetos, crescimento assustador das favelas e de suas
condições sub-humanas de vida, trânsito caótico, carências no setor de transporte
coletivo de passageiros, degradação do patrimônio histórico e cultural,
concentração de habitantes nalgumas regiões e falta de povoamento e
urbanização noutras etc.
Assim, a solução de tais males demanda criatividade e ação imediata
do Poder Público, o que pode decorrer do uso do tributo de competência municipal
que grava a propriedade de imóveis urbanos. Não é difícil visualizar os benefícios
de uma lei que crie estímulos fiscais para que empresas restaurem prédios
antigos, depreciados pela ação do tempo, revilatalizando-os mediante reforma e
pintura para utilizarem-nos como sede de seus negócios (bancos, escritórios, lojas
etc).
Outras leis que promovam, mediante a concessão de estímulos
fiscais como a isenção, a redução de alíquotas e outras congêneres, o
deslocamento de moradores e também de empresas para bairros não tão
povoados, desenvolvendo-os e incrementando a circulação de pessoas e de
dinheiro em tais regiões. Sem dúvida, a utilização com fins extrafiscais do IPTU é
altamente elogiável e constitui meio importante para a resolução de inúmeras
situações difíceis para a vida dos habitantes das grandes cidades. Embora não
elencado nos artigos 150, parágrafo 1o e 153, parágrafo 1o da CF/88, o imposto sob
análise pode sim ser utilizado para o alcance de finalidades extrafiscais.
O que merece destaque é que, como não há menção expressa do
constituinte no dispositivo citado quanto ao IPTU, alterações em seu aspecto
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quantitativo (base de cálculo e alíquotas) que tenham o condão de agravar a
situação de alguns contribuintes deverão ser feitas mediante lei aprovada na
Câmara de Vereadores, cuja eficácia ficará suspensa até o início do ano seguinte
àquele em que publicada a referida lei. Esta a única conseqüência da ausência do
imposto municipal em questão nas enunciações feitas pelos artigos 150, parágrafo
1o e 153, parágrafo 1o da CF/88, pelo que tal fato não impede de modo algum a
utilização do tributo em consideração como instrumento de política social,
desenvolvimentista ou outro qualquer inerente à extrafiscalidade. Estes em linhas
gerais os comentários que se apresentavam necessários no que tange ao Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
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A SÚMULA 106 DO STJ E A LEI DE EXECUÇÃO FISCAL, COM
ANOTAÇÕES DO NOVO CPC

O Código de Processo Civil de 1973 dizia, em seu art. 219, que era a citação
que interrompia a prescrição; ou seja, a ação poderia ter sido proposta em tempo,
mas não era com a propositura da ação que a prescrição se interrompia, mas sim
com a citação do réu.
Muitas vezes a ação era proposta tempestivamente, mas, por ineficiência
do serviço judiciário, a citação ocorria posteriormente à consumação do prazo
prescricional, prejudicando, evidentemente a parte.
O citado dispositivo ainda previa uma prorrogação do prazo de citação,
para até 90 (noventa) dias, a partir do despacho que a ordenasse. Praticado esse
ato processual, dentro desse prazo, a interrupção da prescrição retroagiria a data
da propositura da ação (§ 1º).
Mas mesmo com essa dilação do prazo, não poucas vezes, repito, por
ineficiência do serviço judiciário, a citação ocorria dias, meses ou até anos depois.
Foi para salvaguardar o direito da parte que o Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula 106, em 26 de maio de 1994, que diz: “Proposta a ação no
prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”.
Tem como precedentes os REsp 2721 MG, 24783 SP, 7013 RS, 19111 SP, 1379
RJ, 8257 SP, 2686 SP, 1450 SP e, ainda, o EAR 179 SP. Anteriormente já havia a
Súmula 78 do TFR, de 19 de março de 1981, com o mesmo teor.
Todavia, logo em seguida, ou seja, em 13 de dezembro daquele ano, a
mesma foi incorporada ao diploma processual vigente, pela Lei n. 8.952, que deu
nova redação ao § 2º do art. 219, que passou a ter o seguinte teor:
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“Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela
demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

No § 3º dizia: “Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o
máximo de 90 (noventa) dias.
Por sua vez, o § 4º dispunha: “Não se efetuando a citação nos prazos
mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a
prescrição”.
Este texto limita-se a análise da prescrição; primeiramente sob a ótica do
CPC de 1973.
Quando uma Súmula é incorporada pelo legislador ao texto legal, este e
não mais aquela, deve nortear a decisão judicial, salvo hipóteses em que o mesmo
não esteja compatível com os princípios constitucionais, o que não é o caso.
Essa incorporação veio com uma inovação, qual seja, a demora da citação,
para retroagir à data da propositura da ação, só ocorreria se ela, a demora, fosse
imputável exclusivamente ao serviço judiciário, ou seja, se a demora fosse
imputável também à parte, não haveria essa retroação.
Portanto, não há que se invocar, nesse aspecto, o princípio do impulso
oficial para a parte afastar sua responsabilidade pela demora da citação. Cabe-lhe
diligenciar e fiscalizar o serviço judiciário.
Não basta, portanto, a parte alegar que o processo ficou parado com o
Oficial de Justiça ou no cartório. É seu dever fiscalizar esse estado de coisas e
diligenciar para que o processo tenha o andamento normal.
A legislação anterior ainda impunha ao autor pedir a prorrogação do
prazo para a citação caso ela não ocorresse no prazo de dez dias. Assim dizia seu §
3º: “Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa

164

(90) dias, contanto que a parte o requeira nos cinco (5) dias seguintes ao término
do prazo do parágrafo anterior”.
Essa necessidade da parte requerer, no prazo de cinco dias, a
prorrogação do prazo até o máximo de noventa dias, foi afastada.
A esse respeito, destaca-se da ementa relativa ao Recurso Especial nº
2.721 – MG, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do
Ministro Bueno de Souza, julgado em 27 de outubro de 1992:

[...] exigir do autor da rescisória intentada na véspera da consumação do
prazo (no regular exercício do direito), que logo requeira a dilação do
prazo para citação (Cód. de Proc. Civil, art. 219, §§ 2º, 3º e 4º) constitui
requinte de formalismo, desnecessário e incompatível com o princípio da
instrumentalidade do processo, que a garantia de acesso à jurisdição
tanto encarece e recomenda.

Em razão disso, a Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994, acolhendo essa
orientação jurisprudencial, afastou tal exigência, ou seja, o autor não mais
necessitava requerer a prorrogação.
Não se efetuando a citação nesses prazos, haver-se-ia, como já se disse,
por não interrompida a prescrição, conforme previsto no § 4º.
Assim, a referida Súmula, se for invocada, deve ser lida nos seguintes
termos: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação por motivos imputáveis exclusivamente (e não mais por motivos inerentes)
ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência.”
Isso, entretanto, não significa dizer que se a citação não ocorresse no
prazo de 90 (noventa) dias, não haveria a retroação. Poderia haver, desde que a
ausência de citação, nesse prazo, fosse imputada exclusivamente ao serviço
judiciário. Tendo a parte contribuído, de alguma forma, com sua inércia, a
prescrição estaria consumada.
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Ainda é de se destacar que essa possibilidade de prorrogação do prazo de
citação, para que tenha efeito retroativo, não é um privilégio da Fazenda Pública; é
para todo o litigante. Os privilégios da Fazenda Pública são taxativos e não
alcançam essa situação, apesar que na grande maioria dos casos, a Súmula 106 do
STJ é invocada para beneficiá-la.

Da Lei Complementar n. 118.

Relativamente às execuções fiscais, veio a Lei Complementar nº 118, de 09
de fevereiro de 2005, trazendo uma inovação significativa, pois alterou o disposto
no inciso I do art. 174 do Código Tributário Nacional, passando a considerar que a
interrupção da prescrição passou a ocorrer “pelo despacho do juiz que ordenar a
citação em execução fiscal”.
Assim, nesse aspecto, não é mais a citação que interrompe a prescrição,
mas sim o despacho que a ordenar, porém para que surta os efeitos retroativos,
não se dispensa a citação, porque só com ela completa-se a triangularização
processual.
Nesse sentido:

De uma interpretação sistemática da LEF 8º, § 2º, do CTN 174, § ún., do
CPC 240 § 1º e do CC 202, I, decorre que o despacho que ordena a
citação em execução fiscal interrompe a prescrição e que a efetivação
da citação do ato citatório faz com que os efeitos interruptivos
retroajam até a data da propositura da demanda.3

3

Brasil. (Código de Processo Civil). Código de Processo Civil e legislação processual em vigor.
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luiz Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca. 47ª edição atualizada e reformulada. São Paulo. Saraiva, 2016, p. 1320. Nota 17 ao art. 8º
Execução Fiscal – Lei 6.830, de 22.9.80 (LEF).
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Portanto, o despacho que ordena a citação, por si só não basta para que a
interrupção da prescrição retroaja a data da propositura da ação. É uma
interrupção condicionada a realização da citação.
O Código Civil deixa evidente a necessidade da citação para que o
despacho que a ordenar interrompa a prescrição.

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer
uma vez, dar-se-á:
I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se
o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.”

A citação, para que o despacho que a ordenar, retroaja à data da
propositura da ação, necessita ser promovida no prazo e na forma da lei
processual, como determina o citado dispositivo. Portanto, o regramento previsto
nos §§ 1º a 4º do art. 219 do CPC, deve ser adotado por inteiro, ou seja, se por força
do inciso I, parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional, com redação
dada pela Lei Complementar nº 118, a prescrição do crédito tributário se
interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; a
citação deve realizar-se, em princípio, no prazo máximo de noventa dias, sob pena
de haver-se a prescrição como não interrompida, nos termos dos §§ 3º e 4º.
A finalidade dessa alteração trazida pela Lei Complementar n. 118, foi a de
evitar que o executado (contribuinte) se esquivasse da citação, e com isso, levasse
a consumação do prazo prescricional. É nesse sentido que essa alteração deve ser
interpretada.
A parte autora deve estar atenta a esse prazo de noventa dias. Não
realizada a citação por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário,
deve, de imediato, requerer as providências necessárias para que a mesma se
realize. A interrupção da prescrição, pelo despacho que ordenar a citação, está
condicionada, como já se disse, por uma interpretação sistemática. A inércia da
parte não a beneficia.
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É importante observar que a regra da Súmula 106 do STJ, convertida no §
2º do art. 219 do Código de Processo Civil, diz respeito a prescrição processual, não
alcançando a prescrição material, prevista no § 4º art. 40 da Lei nº 6.830, a
chamada prescrição intercorrente.

Já, sob a ótica do novo CPC, é de se observar o seguinte:

O art. 240 do novo Código de Processo Civil, na linha da Lei Complementar
nº 188 e do art. 202, I do Código Civil, dispõe em seu § 1º que “a interrupção da
prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por
juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”
Ainda dispõe nos §§ 2º e 3º:

"Incumbe ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, as providências
necessárias para viabilizar à citação, sob pena de não se aplicar o
disposto no § 1º.”
“A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário.”

Fica claro, também aqui, que o despacho que ordenar a citação não é
suficiente para interromper a prescrição; essa só ocorrerá se aquela for efetivada.
O autor, no prazo de 10 (dez) dias deve adotar as providências necessárias
para viabilizar a citação, caso contrário não haverá a retroação de que trata o
mencionado § 1º. Adotadas essas providências, no referido prazo, a demora
imputável exclusivamente ao serviço judiciário não prejudicará a parte, porém, se
a parte se mantiver inerte, ou seja, não cobrar o cumprimento do mandado de
citação ou a expedição da carta citatória ou ainda expedição de carta precatória,
ou, em relação a esta, deixar de acompanhá-la; ou deixar desde logo, quando for o
caso, requerer a citação por edital, a prescrição se consumará.
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Essa disciplina aplica-se também na execução fiscal, por força no art. 1º da
Lei 6.830, que determina a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

Em conclusão:

a) a Súmula 106, do STJ, está superada, pois foi substituída pela redação
dada ao § 2º do art. 219 do CPC, pela Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de
1994, portanto, não há mais de ser invocada; porém, quando o for, deve
ser lida com a alteração trazida pelo referido dispositivo, ou seja, deve
ser lida nestes termos: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação por motivos imputáveis exclusivamente
ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência”.
b) a inércia da parte, para a promoção efetiva da citação, não a beneficia,
mesmo que a demora possa também ser imputada ao serviço
judiciário;
c) o despacho que determina a citação, para que haja efetivamente a
interrupção da prescrição, está condicionado à realização da citação;
d) a interpretação do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN deve ser
sistemática, ou seja, deve harmonizar-se com o contido no art. 202, I do
Código Civil, ou seja, não basta o despacho inicial para interromper a
prescrição; há necessidade do interessado promover a citação no
prazo e na forma da lei processual;
e) a expressão contida no novo CPC (art. 240, § 2º) “incumbe ao autor
adotar ... as providências necessárias para viabilizar a citação”, é
incompatível com o princípio do impulso oficial. É ônus da parte
diligenciar, de maneira efetiva, para que a citação ocorra sem demora.
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ASPECTOS INTRODUTÓRIOS AO ESTUDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL:
Princípios constitucionais das políticas públicas

1. Introdução

Saúde, moradia, alimentação, segurança são elementos básicos
necessários à sobrevivência humana. Somados a educação, cultura, lazer e vários
outros componentes, tem-se o conjunto daquilo que se entende como o essencial
para que uma nação se desenvolva plenamente, tanto do ponto de vista de seus
indivíduos quanto da coletividade. Do ponto de vista do indivíduo, esse conjunto
mínimo de elementos necessários a uma vida digna tem recebido na doutrina a
apelação de mínimo existencial.
Todavia, historicamente em nosso país não se vislumbraram políticas
públicas duradouras, sistemáticas e abrangentes que dessem conta destas
demandas. Há diversos exemplos pontuais, alguns casos de sucesso, mas muitas
vezes tratava-se de iniciativas isoladas ou restritas a um determinado grupo
político – com a alternância de poder, alternam-se as prioridades.
No intuito de remediar essa situação, mas também como um ato
político no contexto da reconstrução democrática em um Brasil recém-saído de
um período ditatorial, é promulgada a Constituição de 1988.
Além das garantias fundamentais e da organização do Estado, nela
se encontram diversas obrigações para o Poder Público. Verdadeiras políticas

públicas que, alçadas ao grau de princípios e mandamentos constitucionais, visam
afastar a efemeridade e inconstância. Afinal, qualquer que seja o grupo no poder,
deverá obrigatoriamente obedecer à Constituição.
Desta forma, pode-se dizer que os princípios estabelecidos na
Constituição de 1988 têm como objetivo, dentre outros, garantir esse chamado
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mínimo existencial mediante o estabelecimento de políticas públicas. Talvez
o mais claro exemplo desta afirmação esteja na criação do Sistema Único de
Saúde, estabelecido no art. 198 da Constituição. Mas vários outros exemplos
poderiam ser dados, seja diretamente na Constituição, seja em leis estabelecidas
com base nesses princípios constitucionais – na cultura, por exemplo, é o caso da
Lei Federal de Incentivo à Cultura (lei nº 8.313/91), ou Lei Rouanet, que visa dar
efetividade ao princípio contido no art. 215 da Constituição.
O presente trabalho não visa estudar o mínimo existencial
propriamente dito.

O objetivo é

estudar aquilo que lhe

antecede:

os

princípios constitucionais que fundamentam as políticas públicas, a topologia
destas políticas públicas no Direito e a necessidade de se estabelecer limites à
atuação estatal – limites estes nos quais se insere o mínimo existencial. Justificase, assim, o título do trabalho: trata-se de um estudo dos princípios constitucionais
que, ao estabelecerem políticas públicas, visam garantir o mínimo existencial.

2. Políticas públicas: conceito

A noção de política pública, embora seja predominantemente objeto de estudo das
ciências políticas, é por sua própria natureza eminentemente multidisciplinar. No
direito, todavia, seu estudo ainda é pouco abrangente, muitas vezes restringindose à análise da legislação:

Não obstante a consagração da expressão “políticas públicas” no
léxico de diversas áreas da Ciência, o Direito tem resistido à sua
recepção. Muito provavelmente em face de a mesma contemplar uma
complexidade – certamente mais próxima da realidade – que extrapola
o enclausuramento disciplinar no qual o Direito ainda se
encontra. (GOMES, 2000: 312)

O conceito de política pública é de difícil precisão, podendo assumir
diferentes facetas conforme a abordagem adotada. Esta dificuldade pode ser
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transcrita sob a forma da anedota do elefante, conforme frase supostamente dita
por um alto funcionário do governo britânico: “Une politique publique, c’est un peu

comme un éléphant – vous le reconnaissez quand vous le voyez, mais vous ne
pouvez pas facilement le définir.” (KÜBLER e MAILLARD, 2009: 8). A frase é uma
clara referência ao clássico dilema proposto por Santo Agostinho ao tentar definir
o tempo: “O que é, pois, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; se o quiser

explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei.” (Agostinho, 1967: 655).
Apesar da dificuldade, há na literatura diversas definições e
conceitos que nos permitem uma compreensão razoável do que vem a ser uma
política pública. É de se advertir, todavia, que uma simples consulta a diferentes
autores provavelmente renderá tantas definições quanto forem os autores
consultados.
Adotando um conceito mais simples, entende-se como política
pública

o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos
sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta
de determinada demanda, em diversas áreas. (GUARESCHI et AL,
2004: 180)

Tal conceito esbarra de imediato em uma limitação: está fundado em
ações. Ora, embora se possa efetivamente entender política pública como um
conjunto de ações, ela também a comporta a omissão, deliberada ou não. Deixar
de fazer algo não deixa de ser uma tomada de posição. Nas palavras de
Canotilho, “uma política de não decisão, isto é, a não tomada de decisões pelo

Estado, é uma atitude tão política como a tomada de decisões” (CANOTILHO, 1992,
apud GOMES, 2000: 314). Tal escolha, evidentemente, tem reflexos na realidade
prática.
O conceito também peca por tratar exclusivamente da execução.
Afinal, antes de ser executada uma política pública precisa ser formulada. Assim,
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política pública não se compõe apenas de ações, mas também de conceituações e
decisões.
Uma segunda definição, menos genérica, é a que entende políticas
públicas como

(...) um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução
(ou não) de problemas da sociedade (...). Dito de outra maneira, as
Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os
governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar
o bem-estar da sociedade e o interesse público. (LOPES et AL, 2008: 5)

Este conceito também traz limitações, pois toma o processo de
formulação das políticas públicas como exclusivamente do Estado. Se é bem
verdade que política pública tem como principal formulador e executor o Estado,
ela não fica restrita exclusivamente à atuação estatal, pois diversos outros atores
podem participar. De fato,

El proceso de elaboración de toda política pública implica decisiones e
interacciones entre individuos, grupos e instituciones, decisones e
interacciones influenciadas sin duda por las conductas, las disposiciones
del conjunto de individuos, grupos y organizaciones afectadas.
(SUBIRATS, 1994, apud GOMES, 2000: 313)

A diversidade de conceitos é tamanha que é possível encontrar na
doutrina vários deles citados em um único parágrafo:

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política
pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo
da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e
Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir
efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública
é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou
através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984)
sintetiza a definição de política pública como “o que o governo
escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida continua
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sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política

pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha
o quê, por quê e que diferença faz. (SOUZA, 2006: 24)

Dentre os autores que buscam uma conceituação mais voltada ao
campo do direito ao invés da ciência política propriamente dita, destaca-se o
conceito elaborado por Maria Paula Dallari Bucci:

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um
processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo
orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo
judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e as
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, política
pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a
seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua
consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos
resultados. (BUCCI, 2006: 39)

Como advertido, bem se vê que existe um grande leque de possíveis
definições e conceitos para a política pública, sem que seja aparentemente
possível encontrar um único ou mesmo o melhor dentre eles.

3. O lugar da política pública no Direito

Já se assinalou que o Direito foi historicamente refratário ao
estudo mais detalhado das políticas públicas, muitas vezes atribuindo-lhes o status
genérico de “atividade do Estado” e, por consequência, restringindo seu estudo ao
campo do direito administrativo, sem maiores preocupações.
Felizmente, esta perspectiva histórica vem sendo superada. O Direito
cada vez mais estuda e se dedica às políticas públicas, que hoje não mais se
encontram circunscritas ao direito administrativo.

175

Estudar

políticas

públicas

no

âmbito

do

Direito

significa,

necessariamente, colocar em pauta uma série de questões, muitas das quais ainda
sem reposta, ou ao menos com múltiplas – e por vezes contraditórias –
respostas. Aliás, é bem possível que seja justamente essa dificuldade a causa do
distanciamento histórico entre direito e o estudo das políticas públicas.
Dificuldades à parte, se não está no escopo do presente trabalho
responder a estas indagações, cumpre ao menos apontá-las2.

3.1

Direito Público x Direito Privado.

À primeira vista, pode parecer que a discussão sobre o lugar das
políticas públicas na clássica distinção entre direito público e direito privado
sequer merece maiores considerações. Afinal, tratando-se de “programa de ação

governamental” (BUCCI, 2006: 39) ou de “conjunto de ações e decisões do
governo” (LOPES et AL, 2008: 5) visando um “compromisso público” (GUARESCHI
et AL, 2004: 180), parece claro se tratar de matéria tipicamente encartada no
direito público.
Entretanto, não se pode ignorar que, hodiernamente, a distinção
entre público e privado tem se tornado cada vez mais tênue. Fala-se, por exemplo,
em constitucionalização do direito privado. De forma geral, aqueles limites
anteriormente muito bem definidos já não mais existem de forma tão perceptível:

Mantendo-se a dicotomia para fins didáticos, convém mencionar o
advento de novas formas de juridicidade e a revisão dos fundamentos
das disciplinas tradicionais. Verifica-se a tendência, em ambas as
hipóteses, de confundir os domínios – anteriormente bem delimitados –
do Direito Público e do Direito Privado. (ARAÚJO PINTO In PEREIRA, 2003:
41)

2

Para uma análise muito mais profunda deste tema, recomenda-se a leitura da tese de livre
docência da Prof.ª. Maria Paula Dallari Bucci, Fundamentos para um método de análise jurídica de
políticas públicas.
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Neste ponto é possível e pertinente fazer uma analogia com a
doutrina no Direito Administrativo alemão, ao utilizar a noção de penumbra
para representar a zona de indefinição entre a zona de certeza positiva e
zona de certeza negativa quando da aplicação de conceitos jurídicos (MORAES,
1999: 58). Entre a primeira, na qual não haveria dúvidas sobre a aplicação de
determinado conceito jurídico, e a segunda, na qual é certo que aquele conceito

não se aplica, existiria uma terceira, uma zona de penumbra, na qual o conceito
poderia ou não ser aplicado.
A mesma alegoria pode aqui ser usada. Se antes o limite que
separava o direito público do privado era nítido, a tendência é que esta linha seja
substituída por uma zona de indefinição, uma área de penumbra na qual tanto
público quanto privado coexistem.
Como não poderia deixar de ser, esta dificuldade em separar o
público do

privado

está

presente

no

estudo

das políticas

públicas,

provavelmente devido a sua inerente complexidade multidisciplinar que

“extrapola o enclausuramento disciplinar no qual o Direito ainda se encontra”
(GOMES, 2000: 312). Tanto é assim que esta dificuldade costuma ser sempre
relatada quando se trata de políticas públicas e direito:

Entre as consequências que se pode extrair da base admitida nesse
trabalho para o estudo da juridicidade das políticas públicas, uma
das mais importantes é a vinculação da matéria ao chamado direito
público. A distinção entre direito público e direito privado (VILHENA,
1996) obedece a uma racionalidade estruturante que, notadamente, a
partir do século XIX (SOUSA e MATOS, 2008, p. 102 e ss.), rompe a
unidade do direito romano sobre o espaço europeizado (RIVERO, 1995, p.
32), não apenas conferindo autonomia ao direito administrativo (DUPUIS,
GUÉDON e CHRÉTIEN, 2007, p. 12-13), mas, sobretudo, percebendo, em
um contexto de modernidade complexa guiada pela dicotômica relação
entre Estado e mercado (VERDU, 2007), um regime jurídico dotado de
racionalidade diversa (RENAUT, 2007) daquela fundada no direito
romano reconstituído a partir da passagem da idade média para a era
moderna (LOPES, 2009) (DIAS, 2011: 200).
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É importante salientar: não se está aqui negando o caráter
eminentemente de direito público do estudo das políticas públicas. Aponta-se tão
somente que, dadas sua multidisciplinaridade e a fluidez cada vez maior dos
critérios que definem os limites do direito público, o direito das políticas públicas
não pode mais ser entendido (se é que algum dia foi) como sendo regido

exclusivamente pelo regime de jurídico público. Maria Paula Dallari Bucci
questiona explicitamente: “pode-se falar em um regime jurídico das políticas

públicas?” (BUCCI, 1997: 91).
A resposta a esta indagação é bastante complexa e vai muito além
do escopo do presente trabalho, não sendo assim objeto de estudo mais detalhado
aqui3.

3.2

Direito Constitucional x Direito Administrativo.

Ainda no tocante à topologia das políticas públicas no direito, outra
indagação recorrente é: preservados os campos tradicionais do direito, as
políticas públicas devem ser classificadas no âmbito do direito constitucional ou
do direito administrativo4? Ou, para retomar a pergunta do tópico anterior,
comporiam um regime jurídico distinto?
Em um primeiro momento, a tendência é responder imediatamente
pelo direito administrativo. Afinal, não é esta a área do direito que se ocupa do
estudo da atuação do Estado? E não são as políticas públicas, em sua essência,
uma forma de atuação estatal?
Por outro lado, parece inegável que o direito constitucional também
tem seu papel.

3

Mais uma vez, recomenda-se aos que desejam se aprofundar no assunto a leitura da tese de
livre da docência da Profa. Maria Paula Dallari Bucci.
4

Esta pergunta pode se desdobrar em várias outras. Por exemplo, qual o papel do direito
financeiro? Entretanto, no presente trabalho será abordada apenas a questão proposta.
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É sabido que o direito constitucional, assim como quase todos os
ramos do direito, sofreu profundas modificações ao longo do tempo. Nasceu com o
claro propósito de instituir limites ao poder do Estado, de forma a preservar a
liberdade do indivíduo – os chamados direitos fundamentais de primeira
geração (ou dimensão, a depender da fonte5). É nesse sentido que se justificam
as normas constitucionais que definem regras e limitações para o poder de
tributação.
A partir da Teoria Pura do Direito de Kelsen, o direito constitucional
também passou a ser visto como a fonte primária de eficácia do ordenamento
jurídico de um Estado.
Posteriormente, com as contribuições de Lassalle, Hesse, Alexy e
Dworkin, dentre diversos outros estudiosos, o direito constitucional ultrapassou
seu caráter originalmente negativo (ou seja, limitador da atuação estatal) e
assumiu uma natureza positiva, propositiva. O direito constitucional não se presta
mais apenas a descrever a organização do Estado ou a limitar a atuação deste em
face do indivíduo, embora ainda preserve ambos aspectos; apresenta-se, também,
como forma de garantia e efetivação de direitos fundamentais como os direitos
sociais, econômicos e culturais – ou seja, os chamados direitos fundamentais de

segunda dimensão, calcados na dignidade da pessoa humana.
Com o advento desta segunda geração de direitos fundamentais,
passou a ser exigida do Estado a prestação de atos positivos, ao invés de simples
abstenção, cujas finalidades imediata e última são, respectivamente, o
atendimento da justiça social (igualdade material) e a consagração da dignidade
da pessoa humana:

5

Há quem defenda que o termo “geração” implicaria necessariamente uma substituição de
antigos direitos por novos. Como no caso dos direitos fundamentais não há substituição mas
sim cumulação (aos direitos anteriores somam-se novos direitos), a terminologia mais adequada
seria “dimensão” (SARLET, 2008: 53). Divergências terminológicas à parte, no presente trabalho os
termos “geração” e “dimensão”, quando no contexto de direitos fundamentais, são empregados
como sinônimos.
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Os direitos de primeira geração tinham como finalidade, sobretudo,
possibilitar a limitação do poder estatal e permitir a participação do povo
nos negócios públicos. Já os direitos de segunda geração possuem um
objetivo diferente. Eles impõem diretrizes, deveres e tarefas a serem
realizadas pelo Estado, no intuito de possibilitar aos seres humanos
melhor qualidade de vida e um nível de dignidade como pressuposto do
próprio exercício da liberdade. Nessa acepção, os direitos
fundamentais de segunda geração funcionam como uma alavanca ou
uma catapulta capaz de proporcionar o desenvolvimento do ser humano,
fornecendo-lhe as condições básicas para gozar, de forma efetiva, a
tão necessária liberdade. (MARMELSTEIN, 2008: 51)

Tem-se aí, então, o próprio fundamento jurídico das políticas
públicas: a dignidade da pessoa humana, traduzida pelos direitos fundamentais
de segunda geração, insculpidos em maior ou menor grau nos textos
constitucionais e cuja concretização depende de uma atuação propositiva, ou seja,
prestacional, por parte do Estado.
Voltando à discussão sobre em que campo se situariam as políticas
públicas, se no direito administrativo ou no direito constitucional, uma rápida
referência ao direito anglo-saxão é reveladora:

Na Inglaterra, onde o direito administrativo é uma subdivisão do direito
constitucional, não desligada do tronco original, afirma-se que o direito
administrativo é definido em função das políticas públicas, começando a
atuar depois da formulação delas. (BUCCI, 1997: 92-93)

Segundo esta linha de pensamento, a formulação das políticas
públicas seria matéria de direito constitucional. É neste âmbito que se definem as
formas de organização e eleição do governo. Uma vez eleito, cabe a este governo,
em conformidade com os princípios constitucionais, elencar prioridades e
determinar diretrizes, promulgando a legislação primária competente. Somente
quando este procedimento tenha se completado é que teria início o processo
administrativo em si.
Em outras palavras, segundo este modelo a formulação das políticas
públicas é matéria de direito constitucional, enquanto que o direito administrativo
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se ocupa da execução destas mesmas políticas. Ainda segundo Maria Paula Dallari
Bucci, o sistema norte-americano caminharia em sentido similar, embora dando
uma relevância um pouco maior para o direito administrativo.
Trazendo a discussão para a Constituição brasileira, vê-se de pronto
que os direitos fundamentais de segunda geração estão inicialmente arrolados no
art. 6º:

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.

Todavia, contrariamente ao modelo anglo-saxão, em que caberia ao

“duly elected Government” estabelecer as diretrizes para a efetivação desses
direitos (BUCCI, 1997: 93), a Constituição brasileira, em consonância com sua
natureza analítica, vai muito além desse simples rol de direitos fundamentais.
Tal fato pode se explicar, ao menos em parte, por se tratar de uma
Constituição formulada após um período ditatorial. Tendo vivenciado duas décadas
de sistemáticas violações aos direitos fundamentais, o Constituinte de 1988
preferiu pecar pelo excesso e explicitar tais direitos na Carta Magna de forma
extensa e detalhada, garantindo sua longevidade e maior efetividade, ao menos em
teoria.
Assim é que nosso texto constitucional trata em seu Título VIII
da “Ordem Social”. A partir do art. 194 a Constituição não apenas reitera aqueles
direitos sociais já elencados no art. 6º, mas, sobretudo, detalha o que deve ser
entendido por tais direitos e como os mesmos devem ser efetivados. Ao trazer tais
disposições, a própria constituição já está tratando da formulação de políticas
públicas, em grau maior ou menor de detalhamento.
Em determinadas situações, o texto constitucional se limita a
declarações genéricas – princípios gerais, por assim dizer. É o caso do esporte,
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tratado na Constituição em um único artigo, o 217. Do caput, alíneas e parágrafos
deste artigo depreende-se que é dever do Estado fomentar práticas desportivas,
formais ou não, devendo ser respeitadas a autonomia organizacional das
entidades desportivas, o tratamento diferenciado entre esporte profissional e
amador, bem como a priorização do esporte educacional, de criação nacional ou
de alto rendimento.
Trata-se evidentemente de diretrizes gerais, no sentido de que o
texto constitucional apenas elenca quais os princípios que devem nortear aquela
matéria. Não se está aqui a discutir a eficácia da norma constitucional, se plena,
limitada ou contida (ou outra nomenclatura, conforme diferentes autores). É senso
comum que, mesmo na ausência de normas reguladoras mais específicas, a
administração pública deve seguir estas diretrizes.
Já em alguns outros comandos o texto constitucional é bem mais
específico, chegando a dispor sobre os detalhes de como o sistema deve
funcionar. O art. 195, por exemplo, dispõe sobre vários aspectos do financiamento
da seguridade social (fonte de recursos, isenções, vedações, penalidades, etc.).
Evidentemente,

estes comandos poderão ser ainda melhor

detalhados em legislação infraconstitucional, mas o que se quer aqui mostrar é
que em determinadas situações o texto da Constituição de 1988 é muito mais do
que simples fonte de referência dos princípios de uma determinada política
pública – para além disso, nele se encontra a própria sistemática de
funcionamento.
Para retomar a clássica distinção entre regras e princípios, e em se
tratando de políticas públicas, em determinados casos a Constituição traz apenas
princípios (como no caso do esporte) e em outros traz regras e princípios (como
na seguridade social).
Note-se que esta diferenciação não é estanque, em parte devido à
grande mutabilidade de nosso texto constitucional: desde sua promulgação, a
Constituição sofreu 86 emendas, uma média de um pouco mais de três emendas
por ano.
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Tome-se como exemplo a área da Cultura. No texto original de 1988,
a matéria era disciplinada apenas de forma genérica nos artigos 215 e 216.
Com a Emenda nº 48/2005, acrescentou-se ao art. 215 o §3º, criando o Plano
Nacional de Cultura – efetivamente implantado apenas anos depois, com a Lei nº
12.343/2010. Mas a maior mudança veio com a Emenda nº 71/2012, que acrescentou
ao texto constitucional o art. 216-A e instituiu o Sistema Nacional de Cultura.
Embora esta alteração constitucional tenha tratado sobretudo de detalhar aqueles
princípios genéricos, também deu o primeiro passo na regulamentação da matéria
ao definir a estrutura organizacional do SNC.
Enfim, o que se pretendeu demonstrar neste tópico é que, conforme
o enfoque adotado, mas sobretudo conforme o próprio texto constitucional em
apreço, a questão das políticas públicas pode se inserir tanto no campo do direito
administrativo quanto no do direito constitucional.
Em última análise, tal distinção parece supérflua, a não ser por
razões didáticas, ante a própria natureza multidisciplinar da matéria. É dizer,
tratar de políticas públicas no âmbito do direito significa necessariamente
trabalhar tanto no direito administrativo quanto no direito constitucional6, sendo
bastante feliz a expressão de Eduardo García de Enterría: “o direito administrativo

é o direito constitucional concretizado, levado à sua aplicação última” (ENTERRIA,
2006: 26).

3.3

Executivo x Legislativo.

Há outro questionamento altamente relevante no tocante às políticas
públicas: quem as formula? O Legislativo ou o Executivo? O Judiciário tem algum
papel relevante?
Para buscar responder a tal pergunta, poder-se-ia proceder de
forma instrumental, analisando como são instituídas as políticas públicas – uma
6

Bem como no direito financeiro, ambiental, urbanístico, etc.
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vez formulada uma política pública, como ela se exterioriza, adquirindo
juridicidade? Verificando a forma, o instrumento, bastaria verificar a quem
compete tal instrumento e o assunto estaria encerrado.
Logo se vê que este caminho não resolve a questão. Isso porque
não há um modelo único, um padrão para a exteriorização das políticas públicas.
Em nosso ordenamento jurídico as políticas públicas podem estar insculpidas no
próprio texto constitucional, seja na redação original, seja mediante inclusão por
emenda, bem como podem ser instituídas por lei, decreto, medida provisória, ato
administrativo ou outro.
A política quanto ao atendimento geral à população na área da
saúde, por exemplo, já está presente no texto original da Constituição de
1988: o SUS – Sistema único de Saúde é objeto específico do art. 198: “As ações e

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes
(...)”.
Várias

políticas

públicas

foram

instrumentalizadas

por

Emendas Constitucionais. É o caso do FUNDEF (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério),
instituído na Emenda nº 14/1996, ou dos já mencionados Plano Nacional de
Cultura (EC nº 48/2005) e Sistema Nacional de Cultura (EC nº 71/2012).
Como exemplos de políticas públicas instrumentalizadas por Medida
Provisória, cite-se o PRONON – Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica,
o PRONAS/PCD – Programa acional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência e o PROUCA – Programa Um Computador por Aluno, todos eles
instituídos pela Medida Provisória nº 563/2012 (posteriormente convertida em lei).
A já mencionada Lei Rouanet (Lei nº
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8.313/1991) é uma forma de política pública cultural instituída por lei. Como
exemplo bastante distinto dos anteriores, cita-se a alíquota do Imposto de
Importação7.
Dos exemplos acima, vê-se que há uma diversidade de formas pelas
quais as políticas públicas podem ser implementadas. Se não é possível responder
à pergunta inicial pela via instrumental, busca-se então auxílio na própria
conceituação da clássica separação de Poderes.
Da definição simplista de que cabe ao Poder Legislativo legislar, ao
Executivo executar e ao Judiciário julgar, surge como consequência que as
políticas públicas são formuladas pelo Legislativo, cabendo ao Executivo apenas a
sua execução. Esse raciocínio faz ainda mais sentido quando se lembra que as
diretrizes e objetivos das políticas públicas são, antes de tudo, escolhas políticas e,
enquanto tais, nada mais justo que caiba ao Legislativo, enquanto representante
do povo, a responsabilidade por sua formulação.
Entretanto, os próprios exemplos acima elencados demonstram que
a matéria não é tão simples. Afinal, políticas públicas podem ser instituídas por
medidas provisórias de iniciativa do Executivo ou por outros atos que não
dependam de atuação legislativa.
Tampouco se pode ignorar que se o Poder Legislativo, enquanto
representante eleito do povo, é quem está legitimado para tomar as decisões
políticas em nome deste, o mesmo pode ser dito do Poder Executivo. Aliás, em
países onde se adota o presidencialismo, sobretudo naqueles onde há grande
concentração de poderes na figura do Presidente, como em nosso país, é
inquestionável que a escolha dos representantes do Poder Executivo também
representa uma clara demonstração de opção política por parte da população.

7

A alíquota do Imposto de Importação pode ser livremente alterada mediante resolução da
Câmara do Comércio Exterior, dentro dos parâmetros estabelecido em lei. Embora esta
discricionariedade tenha por objetivos principais questões econômicas ou regulatórias de
mercado, nada impede que a alteração da alíquota do imposto de importação seja empregada
como política pública, ao incentivar ou coibir a importação de determinado produto mediante
variação na alíquota do imposto.
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Assim, parece de certa forma injusto pretender alijar o Executivo da
tarefa de formulação das políticas públicas.
Nesse sentido, a proposta que parece mais razoável é aquela que
concilia estes vários argumentos e atribui tanto ao Legislativo quanto ao Executivo
a competência para formular políticas públicas. Um dos critérios que pode ser
empregado para separar a competência entre estes poderes está no aspecto
temporal:

A teoria política cunhada no liberalismo atribui a função formadora
do direito à competência exclusiva do Poder Legislativo, sede
da representação popular. Em matéria de políticas públicas, o acerto
dessa visão se confirma em relação aos programas de longo prazo,
cuja realização ultrapasse a duração de um governo. Os objetivos de
interesse público não podem ser sacrificados pela alternância no poder,
essencial à democracia. As leis de plano, portanto, conciliam princípio
republicano e democrático com as demandas da estabilidade e da
governabilidade. Todavia, como programas de ação, ou como
programas de governo, não parece lógico que as políticas possam ser
impostas pelo Legislativo ao Executivo. O mais correto seria que
pudessem ser realizadas pelo Executivo, por iniciativa sua, segundo as
diretrizes e dentro dos limites aprovados pelo Legislativo. (BUCCI, 1997:
97)

Segundo este raciocínio, a formulação das políticas públicas de longo
prazo caberia eminentemente ao Legislativo, enquanto que ao Executivo caberia
formular as mais imediatas, de curta duração. Talvez não seja o melhor dos
critérios distintivos, mas não parece desarrazoado.
Já no tocante à execução propriamente dita das políticas públicas,
não há necessidade de grandes discussões sobre o assunto.
Em primeiro lugar, é do Executivo a competência para a
administração em geral, seja na sua organização, funcionamento ou no exercício
de sua direção (Constituição da República de 1988, art. 84, II e VI a).
Em segundo lugar, mas não menos importante, é cediço que a
concretização das políticas públicas depende, na imensa maioria dos casos, de
recursos financeiros. É difícil imaginar alguma espécie de política pública que não
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exija recursos; mesmo simples campanhas de conscientização (por um trânsito
mais seguro ou pelo uso consciente da água, por exemplo), exigem no mínimo a
produção de material publicitário (cartazes, panfletos e outdoors) e têm seu
custo. E é do Executivo a competência para estabelecer o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais (art. 165 da Constituição),
ainda que caiba ao Legislativo aprová-los.
Portanto, parece ser indubitável a competência do Executivo para

executar as políticas públicas.

3.4

Políticas públicas e o Judiciário

Examinadas, ainda que brevemente, as atividades do Legislativo e do
Executivo na formulação e execução das políticas públicas, resta saber qual o
papel do Judiciário. É possível a judicialização das políticas públicas? Em que
situações? Quais seus limites?
Uma primeira leitura do art. 2º da Constituição de 1988 pode levar à
ideia de que não caberia tal intervenção. Afinal, lá está claramente disposto que os
Poderes são independentes. Se a formulação das políticas públicas é repartida
entre Legislativo e Executivo, cabendo igualmente a este último a execução das
mesmas, parece não haver espaço para a atuação do Judiciário.
Esse pensamento encontra reforço no fato de ser o Judiciário o
único dos três Poderes a não ser eleito pelo povo, carecendo assim da necessária
legitimação popular trazida pelo voto. Com o perdão da repetição, a política pública
é uma escolha política; assim, parece coerente que a mesma seja exercida
apenas por aqueles politicamente legitimados para tanto. Há quem defenda tal
posição de forma expressa:

A substituição do legislador/administrador público pela figura do juiz
não se mostraria politicamente legítima na medida em que (1) o
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administrador público (Executivo) e o legislador foram eleitos, através
do sufrágio universal, para estabelecer uma pauta de prioridades na
implementação das políticas sociais e econômicas.
(...)
O conteúdo das decisões políticas não pode ser objeto de revisão judicial,
pois sua legitimidade decorre do sistema representativo. (APPIO,
2005: 151, 157-158).

Parece claro que este raciocínio não se sustenta face a uma análise
um pouco mais detalhada. A independência trazida no art. 2º não é absoluta. Longe
disso, o próprio princípio da separação de Poderes também prevê sua
interdependência, em especial na forma do chamado sistema de freios e
contrapesos.
Na mesma direção, a alegada falta de representatividade popular
dos magistrados não impede que os mesmos exerçam suas funções
constitucionalmente

estabelecidas, e é perfeitamente possível que no exercício

destas funções o Judiciário seja instado a se pronunciar sobre políticas públicas.
Sob esta ótica, é possível enxergar diversas hipóteses na qual o
Judiciário participa nas políticas públicas sem que haja necessariamente crise de
legitimação ou usurpação das competências do Legislativo ou do Judiciário – pelo
contrário, as hipóteses aqui estudadas reforçam o sistema de freios e
contrapesos.
A

primeira

delas

está

justamente

em

uma

das

funções

preponderantes do Judiciário em geral e do Supremo Tribunal Federal em
particular, que é o controle de constitucionalidade. Se uma política pública implicar
em atuação inconstitucional, seja ela praticada por lei, ato administrativo ou outro
instrumento

normativo,

caberá

ao

Poder

Judiciário

reconhecer

tal

inconstitucionalidade, seja na forma difusa ou na concreta.
Há um exemplo precioso na área cultural, precisamente no Estado
do Paraná. A Lei Estadual nº 13.133/2001, ou antiga lei paranaense de incentivo à
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cultura8, previa o incentivo cultural mediante abatimento de ICMS através do
Fundo Estadual de Cultura e do Mecenato Subsidiado. Ocorre que, pouco depois de
promulgada a lei, e antes de sua regulamentação, o então Governador do Estado
Jaime

Lerner

impetrou

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN nº

2529-5) questionando os artigos 4º e 6º da Lei, que tratavam dos mecanismos de
financiamento, sob a alegação de que a vinculação de parte do ICMS a fundos
constituídos com a finalidade de promover a cultura, ainda que tal vinculação
fosse indireta (mediante renúncia fiscal), não estaria entre as exceções do art. 167,
IV, da Constituição da República de 1988. Em 2007 o STF, por unanimidade, julgou
procedente a ação, reconhecendo a inconstitucionalidade destes artigos.
É uma forma de atuação do Judiciário na formulação das
políticas públicas. Ainda que o STF, por óbvio, não tenha participado do processo
político que levou à promulgação da Lei paranaense, sua intervenção foi
determinante para a não efetivação daquela determinada política pública – e sem
que tenha havido qualquer usurpação de competências ou violação à separação
dos Poderes.
Por outro lado, a atuação do Poder Judiciário neste caso não se
distingue substancialmente do controle exercido quando da análise de
constitucionalidade de atos legislativos em geral. Há tão somente a peculiaridade
de que o ato legislativo em questão tratava de políticas públicas.
Assim, a dúvida que realmente persiste é a seguinte: pode o
Judiciário exercer controle e intervir em atos administrativos que envolvam a
execução de políticas públicas, via de regra, pelo Executivo? Ou ainda: pode o
Judiciário intervir em casos de omissão do Legislativo e/ou do Executivo, ou seja,
quando não se verificar existência de determinada política pública?
Analisando a primeira hipótese, inicia-se a resposta por outra
pergunta: é possível a intervenção do Judiciário nos atos administrativos em
geral, sobretudo nos discricionários?

8

Diz-se antiga pois referida lei foi revogada pela Lei Estadual nº 17.043/2011, que a substituiu.
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A matéria é extremamente complexa e, apesar de ter sido alvo
de profundas discussões ao longo de décadas, ainda não está pacificada. Esta
análise foge ao escopo do presente trabalho, mas cumpre ao menos apontar que
há quem defenda, com base na teoria dos motivos determinantes 9, que o ato
administrativo, mesmo o discricionário, pode ser objeto de controle judicial, desde
que presentes certos requisitos. A partir desta teoria e das construções dela
decorrentes, admite-se que, se não existir relação de conformidade entre o
motivo que determinou certo ato e a realidade, ou se sequer existir motivo em
primeiro lugar, o Judiciário encontra-se legitimado a intervir, desde que
devidamente provocado.
Assim como ocorre no controle de constitucionalidade dos atos
legislativos, parece não haver em matéria de políticas públicas nada que
substancialmente diferencie a intervenção do Judiciário em atos administrativos
em geral:

Sem perder de vista que a eleição de políticas públicas para
implementação consiste em ato administrativo decorrente do exercício
de competência discricionária, observados os parâmetros legais
impostos pelas leis orçamentárias e, anteriormente, os parâmetros
constitucionais, a análise da legitimidade do controle judicial das políticas
públicas coincide com as hipóteses de legitimidade do controle judicial
dos demais atos administrativos „discricionários‟. (SILVA, 2008: 14)

Em outras palavras: assim como nos atos administrativos em geral,
também os atos administrativos que envolvam políticas públicas estão sujeitos ao
controle judicial.

9

“A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos administrativos,
quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os
efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso
mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade. Mesmo os atos
discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses motivos como causa determinante
de seu cometimento e se sujeitam ao confronto da existência e legitimidade dos motivos
indicados. Havendo desconformidade entre os motivos determinantes e a realidade, o ato é
inválido” (MEIRELLES, 2003: 177).
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Este também é o entendimento reiterado do Supremo Tribunal
Federal. Ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº
45/DF, em abril de 2004, entendeu que o Poder Judiciário está legitimado a
intervir no mérito das políticas públicas quando configurada “abusividade
governamental”.
Para elucidar o que caracterizaria esta abusividade, cumpre
transcrever parte do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento
dessa ADPF:

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam
de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular,
receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que
não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do
legislador, nem a de atuação do Poder Executivo.
É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou
procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a
eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como
decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo
comportamento
governamental,
aquele
núcleo
intangível
consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas
necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência
do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já
enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético
jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a
viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido
injustamente recusada pelo Estado.

Em julgamento posterior (Agravo Regimental no Recurso Especial n.
410.715-SP), Celso de Mello retoma a questão:

É certo - tal como observei no exame da ADPF 45/DF – que não se inclui,
ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário
– e nas desta Suprema Corte, em especial – a atribuição de formular e
de implementar políticas públicas (...), pois, nesse domínio, como adverte
a doutrina (...) o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo
e Executivo.
Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá atribuir-se,
embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos
estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos
que sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a
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comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de
direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura

constitucional, como sucede na espécie ora em exame.

Vê-se, portanto, que o STF considera legítima a intervenção do
Judiciário em matéria de política pública, desde que a intervenção sirva para
corrigir ato não razoável que implique em comprometimento de direitos
fundamentais.
A maior parte da doutrina caminha no mesmo sentido: verificado
que a política pública possui deficiência em sua formação ou execução, e que
tal fato implique em descumprimento, total ou parcial, das prestações a que o
Estado está constitucionalmente obrigado a realizar, é legítima a intervenção do
Judiciário para corrigir a situação.
Ana Paula de Barcellos entende não apenas ser possível o controle
judicial de políticas públicas, como mapeia cinco elementos específicos sujeitos a
tal controle (BARCELLOS in SARLET e TIMM, 2010: 116):

i. afixação de metas e prioridades por parte do Poder Público em
matéria de direitos fundamentais;
ii. controle do resultado final esperado das políticas públicas em
determinado setor.
iii. quantidade de recursos a ser investida, em termos absolutos ou
relativos, em políticas públicas vinculadas à realização de direitos
fundamentais;
iv. atingimento ou não das metas fixadas pelo próprio Poder Público;
v. eficiência mínima na aplicação dos recursos públicos destinados a
determinada finalidade.

O detalhamento destes pontos extrapola os limites do presente
trabalho, mas alguns deles serão rapidamente examinados nos exemplos
discutidos adiante.
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Como nota, é de se apontar que a atuação do Judiciário não precisa
necessariamente se dar apenas para suprir lacunas ou ineficiências nas políticas
públicas, embora seja esta a forma mais comum de intervenção. Em determinadas
circunstâncias, pode o Judiciário ser provocado a se manifestar de forma a
garantir a implantação ou continuidade de uma política pública já existente.
Cita-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
nº 186, proposta em 2009 pelo Partido Democratas e cujo objetivo era a
declaração de inconstitucionalidade da instituição de cotas raciais na Universidade
de Brasília, por suposta violação ao princípio da igualdade. Em 2012 O STF julgou
esta ADPF improcedente, declarando assim a constitucionalidade do ato
administrativo que institui o sistema de cotas raciais na UnB e garantindo a
continuidade do programa.
Portanto, desde que verificadas determinadas circunstâncias, temse que o Judiciário está legitimado a intervir em matéria de política pública. Mas o
que dizer se o caso não for de insuficiência ou ineficiência, mas sim de
inexistência da política?
Defende-se que, nesta hipótese, não poderá o Poder Judiciário, ainda
que legitimado para intervir, simplesmente suprir a omissão do Legislativo ou do
Executivo e formular a política pública, sob pena de usurpação de competência e
violação da separação dos poderes. Dito de outra forma, “as políticas públicas não

podem ser formuladas originariamente pelo Poder Judiciário em respeito à
própria cidadania” (FIGUEIREDO, 2008: 30). Ou ainda:

Ocorre que, na hipótese de inexistência pura e simples de uma política
pública determinada, que acarrete cerceamento de direitos (ou,
hipótese mais grave, sua aniquilação), o Poder Judiciário não poderá
subrogar-se nas prerrogativas do Poder Executivo e implementar a
política pública ele mesmo, em respeito ao princípio constitucional da
tripartição das funções estatais. (SILVA, 2008: 17)

193

A solução para tal imbróglio, entretanto, não parece apresentar
maiores dificuldades, ao menos em teoria, e pode ser buscada no próprio
fundamento jurídico das políticas públicas.
Com efeito, as políticas públicas encontram seu fundamento jurídico
no dever constitucional de o Estado realizar determinadas prestações de forma a
garantir o exercício pleno de direitos fundamentais. Assim, a inexistência de uma
política pública que permita tal concretização configura ofensa direta à
Constituição.
Se o Estado deveria ter feito algo, mas não o fez, deve o magistrado,
devidamente provocado e atuando no caso concreto, impor ao Estado a obrigação
de adotar determinada conduta a fim de garantir o exercício daquele direito
fundamental. Determinada a adoção de certa conduta, todos os meios
processuais coercitivos aplicáveis à obrigação de fazer podem igualmente ser
aplicados, em especial a cominação de multa diária ou, quando possível, a
autorização para que terceiros cumpram a obrigação, com a posterior
necessidade de ressarcimento pelo Estado.
Esta é talvez a mais comum das formas de controle judicial das
políticas públicas, em especial na área de saúde em geral e de medicamentos em
particular. Os tribunais brasileiros estão repletos de decisões em que o Estado se
vê obrigado, por determinação judicial, a fornecer determinado medicamento
ou custear determinado tratamento médico que não seriam de outra forma
fornecidos10.

10

Das inúmeras decisões judiciais nesse sentido, citam-se uma do Superior Tribunal de
Justiça e uma do Supremo Tribunal Federal:
MEDIDA CAUTELAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MOLÉSTIA GRAVE –
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – URGÊNCIA QUE SUPERA A
ESPERA DA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM TORNO DA COMPETÊNCIA PARA FORNECER O
MEDICAMENTO. 1. Cautela que se faz pertinente para afastar o perigo maior que paira sobre a vida.
2. Recurso especial cuja sede central da controvérsia está pacificada, aguardando-se uniformizar
a questão da competência para o fornecimento dos medicamentos aos portadores de moléstias
graves, que não tenham disponibilidade financeira para custear o tratamento. 3. Preservação do
direito maior, já assegurado por liminar, até o julgamento do recurso especial. 4. Medida cautelar
julgada procedente. (STJ, MC 14.015/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/02/2009, DJe 24/03/2009)
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4. Os limites: reserva do possível e mínimo existencial

Ainda que se admita a possibilidade de intervenção nas políticas
públicas pelo Poder Judiciário é de se apontar que ainda está longe se chegar a
uma conclusão sobre os limites dessa intervenção. Na verdade, como se verá
a seguir, estes limites acabam se confundindo com os limites da atuação estatal
como um todo.
É que, como já apontado alhures, toda política pública custa dinheiro.
Analisando os estudos de Stephen Holmes e Cass R. Sustein, Marcelo Figueiredo
elenca diversas considerações sobre o custo dos direitos, dentre as quais se
destacam:

3) Direitos custam, dependem de recursos econômicos. Todos os direitos
batem as portas das arcas públicas.
4) Recursos são finitos. (...)
7) Os direitos têm um custo social, como também orçamentário.
(...)
9) Todos os direitos são dotados de um custo, sejam os chamados
negativos ou os chamados positivos, pois todos implicam e pressupõem o
pagamento de tributos para financiá-los, para implementá-los e para
executá-los. (FIGUEIREDO, 2008: 28-29).

Se há um custo para a concretização dos direitos fundamentais e
recursos não são infinitos, à primeira vista parece haver uma limitação financeira
para realização das políticas públicas.
Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art.
196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas.
Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos
casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação
em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na
ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas.
Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF,
STA 175 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070)
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Na esteira desse raciocínio surgiu a chamada teoria da reserva
econômica do possível, ou simplesmente reserva do possível.
Trata-se de um instituto originalmente cunhado na Alemanha em um
caso no qual a Corte Constitucional discutia o direito de acesso de determinados
indivíduos ao ensino superior público. Estava em jogo, de um lado, um número
limitado de vagas para cursar medicina nas universidades de Hamburgo e
Munique, e, de outro, o direito trazido pelo art. 12 da Constituição Alemã, segundo o
qual todos os alemães têm liberdade para escolher seu ofício e centro de
formação (MÂNICA, 2007: 169).
A decisão então proferida inaugurou a teoria da reserva do possível,
importada pelo ordenamento jurídico brasileiro, segundo a qual há um limite para
as obrigações do Estado em prestar serviços públicos, e tal limite se encontra na
disponibilidade de recursos econômico-financeiros do Estado.
Esta teoria tem sido amplamente recebida em nossos tribunais.
É o caso do já mencionado julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A questão
da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder
Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando
configurada hipótese de abusividade governamental. Dimensão
política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal
Federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos
sociais, econômicos e culturais. Caráter relativo da liberdade de
conformação do legislador. Considerações em torno da cláusula da
"reserva do possível". Necessidade de preservação, em favor dos
indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo
consubstanciador do "mínimo existencial". Viabilidade instrumental da
argüição de descumprimento no processo de concretização
das
liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração).

No também já citado julgamento do Agravo Regimental no
Recurso Especial 410.715-5/SP), o Ministro Celso de Mello afirma:
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Não deixo de conferir, no entanto, (...) significativo relevo ao tema
pertinente à reserva do possível (...), notadamente em sede de
efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda
geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento,
pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas
concretizadoras e tais prerrogativas individuais e/ou coletivas.
Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e
culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo
de concretização – depende, em grande medida, de um inescapável
vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do
Estado, e tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se
poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação matéria
referida, a imediata efetivação do comendo fundado no texto da Carta
Política.

Entretanto, se é bem verdade que a reserva do possível parece ter
sido acolhida por nossos tribunais como o limite de atuação do Estado, é
igualmente verdadeiro que esta teoria precisa ser recepcionada com
ressalvas.
Em primeiro lugar, há uma questão de prioridades. Os recursos do
Estado não são infinitos, é fato, mas parece evidente que a concretização de
direitos fundamentais deve ter primazia sobre outras atividades do Estado. Basta
comparar saúde pública, educação ou moradia com propaganda governamental,
por exemplo.
Outra cautela a ser tomada é quanto ao fato de que a “falta de
recursos” é uma alegação extremamente comum entre administradores públicos,
que a invocam quase como que uma fórmula mágica sempre que questionados do
porque da não efetivação de determinado serviço público.
Assim, ao aplicar a teoria da reserva do possível, deve o magistrado
ter a prudência de verificar se aquele alegado limite realmente foi atingido. O
próprio Ministro Celso de Mello, na mesma ação em que defendeu aplicação da
reserva do possível (ADPF nº 45), advertiu para tal fato:

Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério
doutrinário, que a cláusula da reserva do possível – ressalvada a
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ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser
invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando,
dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou,
até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de
um sentido de essencial fundamentalidade.

Por fim, há que se verificar que se a reserva do possível pode ser
vista como o limite superior para a atuação do Estado no âmbito das políticas
públicas, há também um limite inferior: o mínimo existencial.
Este limite é objeto de inúmeros estudos, sendo que a literatura
situa sua origem ora em J. Rawls (WEBER, 2013), ora na doutrina alemã (KRELL,
2002), e pode ser entendido como as “condições materiais básicas para a

existência” (BARCELLOS, 2002: 255). Um conceito mais detalhado é dado por
Clemerson Merlin Clève:

O conceito de mínimo existencial, do mínimo necessário e indispensável,
do mínimo último, aponta para uma obrigação mínima do poder público,
desde logo sindicável, tudo para evitar que o ser humano perca
sua condição de humanidade, possibilidade sempre presente quando o
cidadão, por falta de emprego, de saúde, de previdência, de educação, de
lazer, de assistência, vê confiscados seus desejos, vê combalida sua
vontade, vê destruída sua autonomia, resultando num ente perdido num
cipoal das contingências, que fica à mercê das forças terríveis do
destino. (CLÈVE, 2003: 27)

Ou seja, se há um limite superior para a atuação do Estado nas
políticas públicas (reserva do possível), há igualmente um limite inferior:
quaisquer que sejam as restrições econômicas, financeiras ou de outra natureza,
não pode o Estado em hipótese alguma se negar a prestar os serviços
minimamente necessários para que o indivíduo não perca sua condição humana,
ou seja, para que tenha uma existência com um mínimo de dignidade: é o mínimo
existencial.
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5. Considerações finais

O presente trabalho buscou abordar a topologia das políticas
públicas no Direito, iniciando pelo reconhecimento de que a matéria ainda é
tratada de modo claudicante pelos juristas, com poucas e notáveis exceções.
Mostrou-se que o próprio fundamento das políticas públicas está nos
direitos fundamentais de segunda geração, que para sua concretização exigem
não a limitação do Estado, como no caso dos direitos de primara geração, mas, ao
contrário, uma atuação estatal positiva, propositiva, a fim de garantir a dignidade
da pessoa humana.
A análise das políticas públicas indicou que não ser possível
classificá-las com facilidade nas tradicionais categorias do direito. Políticas
públicas tratam sobretudo de direito público, mas possuem sua faceta privada;
são revestidas de evidente cunho constitucional, mas enquanto modos de atuação
estatal também são reguladas pelo direito administrativo e tocam diversas outras
áreas, como o direito financeiro. Em suma, políticas públicas são eminentemente
multidisciplinares e, enquanto tal, ultrapassam qualquer tentativa de classificação
estanque.
As competências dos Poderes Legislativo e Executivo na formulação
e execução das políticas públicas demonstram a titularidade de cada qual em
relação ao assunto. Conclui-se que não há, em sua essência, nada que distinga as
possibilidades e os limites da atuação do Poder Judiciário nas políticas públicas da
atuação em face de leis e atos administrativos em geral. As possibilidades de
controle de constitucionalidade são as mesmas, assim como as hipóteses de
intervenção judicial e seus limites: reserva do possível como limite superior e
mínimo existencial como limite inferior.
Conclui-se que a intervenção do Poder Judiciário nas políticas
públicas é legítima, seja no controle de constitucionalidade dos atos legislativos,
seja no controle judicial dos atos administrativos, desde que presentes os
pressupostos aqui discutidos.
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Tal intervenção, longe de implicar em violação à separação dos
poderes, apenas reforça o próprio sistema, posto que fornece uma garantia
adicional: se o Legislativo e o Executivo não executarem as atividades que lhes
compete a fim de garantir o pleno exercício dos direitos fundamentais
constitucionalmente garantidos, poderá o cidadão socorrer-se do Judiciário para
garantir a dignidade da pessoa humana, conforme preceituado logo no art. 1ª da
Constituição de 1988.
Esta intervenção judicial, todavia, encontra limites. Qualitativamente,
depende da verificação de ineficiência, insuficiência ou ausência de política
pública. Quantitativamente, esses limites confundem-se com os próprios limites
da atuação estatal como um todo: o limite superior é a reserva do possível,
enquanto que o limite inferior é o mínimo existencial.
Procurou-se assim estabelecer as bases constitucionais para que
possa ter início um estudo mais detalhado deste mínimo existencial. Como
apontado na introdução, este estudo propriamente dito está além do escopo do
presente trabalho.
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OS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA OFICIALIDADE COMO
NORTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

1. Processualidade Administrativa Fiscal

1.1

Lançamento Tributário E Processo Administrativo Tributário

Nos termos do artigo 145, do Código Tributário Nacional - Lei nº
5.172/66 (CTN), aplica-se o princípio básico da “imodificabilidade” do ato
administrativo de lançamento e imposição de penalidade. O lançamento de ofício
levado a efeito com fundamento legal nos incisos do artigo 149 do CTN, somente
poderá ser alterado com a impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou por
iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos nos incisos VIII
e IX do mesmo dispositivo.
Nessa medida, tendo sida expedida a norma individual e concreta
tributária2, com o lançamento, esta somente pode ser alterada ou substituída por
uma outra norma individual e concreta tributária, produzida por quem tenha
competência - agente ou órgão - nos termos do ordenamento jurídico posto.
Uma dessas hipóteses é a substituição de um lançamento por outro
(revisional), efetuado por pessoa competente para tanto e nas circunstâncias
autorizadas pela legislação (ex vi inciso III do artigo 145). Outra hipótese é quando a
autoridade competente, por força de previsão legal, para revisão de ofício de atos
administrativos dessa modalidade, reexamina o lançamento original e o modifica
ou o anula (revisão de ofício).

2

Seguindo a fundamentação teórica de PAULO DE BARROS CARVALHO e de JJ CANOTILHO, em
especial.
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Por sua vez, e é esse o foco de estudo, o lançamento realizado pela
autoridade fiscalizadora competente, de acordo com os artigos 142 e 149 do CTN,
pode e deve vir a ser controlado – implicando sua alteração (desde que não se
caracterize em novo lançamento) ou anulação – no âmbito do processo
administrativo tributário, instalado para a reapreciação do ato administrativo
anteriormente realizado.
O controle deve ser exercido sob o prisma da legalidade,
legitimidade, regularidade e conformidade da edição do ato administrativo de
lançamento de ofício com a legislação de regência do tributo, devendo, igualmente,
se voltar ao controle do atendimento das exigências formais desse ato. E, vale
desde logo esclarecer, que o controle do ato de lançamento sob o viés da
legitimidade significa a sua conformidade ético-legal, a adequação entre os meios e
os fins na conduta da autoridade lançadora.

1.2

Por uma Processualidade Administrativa – Breve Panorama

O lançamento tributário, como ato constitutivo do vínculo jurídico
entre a Administração Tributária e o sujeito passivo – e declaratório da incidência
tributária –, é produtor de um leque de direitos, deveres e obrigações, que
atingem a esfera do particular.3
O lançamento tributário está, portanto, inserido dentro do âmbito de
relações existentes entre a Administração e os cidadãos e, como tal, é tema de
reflexão dentro do Direito Administrativo Tributário. Nessa linha, tem-se que a
denominada “relação administrativa” diz respeito ao comportamento geral da
Administração perante toda a sociedade.4 Essa mudança de foco surge com o
intuito de alterar a perspectiva tradicional que colocava o administrado na mera
3

Adotando-se a linha teórica de Paulo de Barros Carvalho e Souto Maior Borges.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo.
Buenos Aires: La Ley, 2006. v. 2. p. 452; MEDAUAR, O. O direito administrativo em evolução. 2 ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 220.
4
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posição de súdito, passando-se a um novo enfoque, fundamental no tema da
democracia administrativa.
ODETE MEDAUAR, fazendo um breve histórico da evolução do
conceito de processualidade, ensina que até o início do Século XX persistia a idéia,
entre os administrativistas e processualistas, de que a processualidade seria típica
e exclusiva da função jurisidicional.5 Segundo o relato de
MELLO,

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE

foi, especialmente, com o austríaco MERKL, em 1927, que se passou à idéia de

processo vinculada a todas as funções estatais.6
Todavia, ainda que ADOLFO MERKL seja citado como nome de
vanguarda na admissão de uma processualidade administrativa, foi de profunda
repercussão o trabalho de FELICIANO BENVENUTTI, chamado “Funzione

amministrativa, procedimento, processo”, de 1952, no qual se vincula a
processualidade à própria função administrativa.7
Nessa alteração de perspectiva, que possibilitou a concepção de um
“processo” ou de uma “processualidade” administrativa, destacam-se, ainda, o
pensamento de

CARNELUTTI,

do argentino HÉCTOR JORGE ESCOLA8, do espanhol

GONZÁLEZ PEREZ9, do italiano GIANNINI10 e, no Brasil, de CRETELLA JÚNIOR, ADA
PELLEGRINI GRINOVER, CANDIDO DINAMARCO e ARAÚJO CINTRA11. O processo passa
a ser tido um instituto que transcende o Direito Processual, como instrumento

MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1993. p. 20.
5

BANDEIRA DE MELLO, C. A., Curso de direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.
457.
6

7

MEDAUAR, O. A processualidade..., p. 20.

8

Apud BANDEIRA DE MELLO, C. A., Curso de direito..., p. 458.

9

González Pérez, em sua obra de 1955, reconhecia a existência de relações jurídicas no processo e
o identificava como meio pelo qual a função administrativa se realizava. (GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús.
Derecho procesal administrativo. Madrid: Instituto de Estudios Politicos, 1955. p. 69-73.)
Apud BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo administrativo disciplinar. 2. ed. São Paulo: Max
Limonad, 2003.
10

11

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria

geral do processo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
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para exercício do poder, estando presente em todas as esferas de atuação
estatal.12
Para ODETE MEDAUAR, foi com o lançamento, nos Estados Unidos da
América, em 1946, da obra “Administrative procedure act”, que houve a definitiva
transposição para a atuação administrativa do princípio do “due process of law”,
ao estabelecer a forma de atuação da Administração, disciplinando, pois, uma
verdadeira processualidade administrativa.13
No Brasil, destaca-se o reconhecimento de uma “processualidade
administrativa” no final da década de 60, por MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO.14
O trabalho de CARLOS ARI SUNDFELD, denominado “A importância do

procedimento administrativo”, de 1987, foi igualmente referencial, na doutrina
brasileira, da mudança de perspectiva do processo administrativo. O ponto de
partida de seus estudos, seguindo a linha de ALBERTO XAVIER, foi o de que o
fenômeno processual não é exclusivo da jurisdição, mas característico das funções
do Estado e das vontades que elas expressam. Função administrativa definida, pelo
autor, como “exercício no interesse de terceiro, de um poder que se dispõe

exclusivamente para os efeitos de cumprir o dever de atender determinada
finalidade legalmente estabelecida”. No exercício, pois, da função administrativa
são editados atos unilaterais que, por interferirem na esfera de direitos dos
indivíduos, pedem pela regulação do processo formativo da vontade estatal.15
No plano de construção doutrinária, de grande valor, o já citado
trabalho de ODETE MEDAUAR, “A processualidade no direito administrativo”, no
qual reconhece a existência do processo administrativo como verdadeiro sistema,
voltado à proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, bem como a
dissertação de EGON BOCKMANN MOREIRA, dedicada ao estudo dos princípios
12

MEDAUAR, O. O direito administrativo..., p. 221.

13

MEDAUAR, O. A processualidade..., p. 22.

OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Introdução ao direito processual administrativo .
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971.
14

SUNDFELD, Carlos Ari. A importância do procedimento administrativo. Revista de Direito Público,
n. 84, p. 64/74, out./dez. 1987, p. 66.
15
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constitucionais

do

processo

administrativo

no

Direito

brasileiro

posto,

notadamente perante a Lei Federal nº 9.784/99, identificando nesse diploma legal,
tal como na Constituição Federal de 1988, uma gama de normas que caracterizam
o processo administrativo como instituto autônomo, como “relação jurídica de

Direito Público”.16
A postura restritiva de conceituação do processo apenas à função
jurisdicional, tal como conduzida por GORDILLO17, passa a ser alterada com as
mudanças na estrutura da Administração Pública que vem se delineando no século
XIX e final do século XX, especialmente a partir da década de 80.
O processo, por sua vez, notadamente em função da polêmica
WINDSCHEID MÜTTER, passa a ser visto como uma relação jurídica específica,
sendo o próprio direito à ação considerado como um direito específico,
independente do direito material subjetivo que estava por trás dele18; como um
instituto regido por princípios, normas e estrutura próprios, o qual, com debates
entre as partes interessadas, possibilita a formação de uma decisão democrática,
evoluindo-se, posteriormente, para a noção de “instrumentalidade do processo”,
considerado como instrumento de paz social. 19
Ao mesmo tempo, no âmbito do Direito Administrativo, pôde-se
verificar maior aproximação entre a Administração e o cidadão. A relação
administrativa passou a ser calcada em garantias prévias a serem asseguradas
aos cidadãos, antes mesmo da edição dos atos administrativos. Desse panorama
são extraídos “subsídios para se cogitar de uma processualidade que transcende à

função jurisdicional e, portanto, de uma processualidade administrativa”.20

MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo: princípios constitucionais e a Lei nº 9.784/99.
São Paulo: Malheiros, 2000. p. 260.
16

17

A exemplo: GARCÍA DE ENTERRIA E.; FÉRNANDEZ, T., op. cit.; CASSAGNE, J. C. op. cit.; GORDILLO,
Agustín. Tratado de derecho administrativo: el procedimiento administrativo. Medellín: Fundación
de Derecho Administrativo; Biblioteca Jurídica Dike, 2001. No Brasil: SUNDFELD, C. A. A importância
do procedimento... .
18

MOREIRA, E. B., op. cit., p. 30-32.

19

MEDAUAR, O. A processualidade..., p. 16.

20

MEDAUAR, O. A processualidade..., p. 16.
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Dentro da seara da processualidade, cada ato irá refletir e
repercutir, e, esse encadeamento é disciplinado pelo Direito, que prevê e atribui
direitos e deveres àquele que está legitimado a atuar dentro dessa esfera. O
processo não se resume ao encadeamento de atos, mas há que se ponderar que,
no âmbito da processualidade, a sucessão de atos decorre de previsão legal por se
caracterizar como algo necessário. O encadeamento de atos é obrigatório
(LUHMANN).
Na concepção de N. LUHMANN, o processo (procedimento) não pode
mais ser visto como “rito” de sistemas de decisão. “Os procedimentos são, de fato,

sistemas sociais que desempenham função específica, designadamente a de
aprofundar uma única decisão obrigatória, que, por esse motivo, são de antemão
limitados em sua duração”.21 O processo é um sistema de comunicações e, como
tal, visa controlar as incertezas que envolvem a questão (seu objeto). O que
compõe e conduz o processo (procedimento) são as decisões – comunicações –
seletivas dos participantes,

“que eliminam as alternativas, reduzem a

complexidade, absorvem a incerteza ou transformam a complexidade
indeterminada de todas as probabilidades numa problemática determinável e
compreensível. É-lhes atribuída a seletividade duma comunicação”.22
Nessa linha, “é indispensável a consciência de que o processo não é

mero instrumento técnico a serviço da ordem jurídica, mas, acima de tudo, um
poderoso instrumento ético destinado a servir à sociedade e ao Estado”.23

1.3

Processualidade Administrativa no Direito Brasileiro

A chamada “processualidade administrativa” ganha nova dimensão
com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF), notadamente diante da
LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Tradução de: Maria da Conceição Corte-Real.
Brasília: Universidade de Brasília, 1980. p. 39.
21

22

Ibid., p. 38.

23

CINTRA, A. C. A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R., op. cit., p. 51.
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previsão contida no seu artigo 5º, incisos LV e LIV, que a insere dentro do rol de
direitos e garantias fundamentais do cidadão. Porém, como observa ROMEU FELIPE
BACELLAR FILHO, o “processo administrativo” já estava inserto em textos
constitucionais pátrios anteriores, tal como, ao consagrar um regime processual
disciplinar da perda de cargo dos servidores públicos.24
A processualidade tem, pois, caráter dinâmico e de controle, que
precede o ato final, com característica de imobilidade. No entanto, ainda que os
atos concatenados tenham como razão a expedição de um ato-fim, esse escopo de
produção de um ato-final não retira ou diminui a importância dos atos parciais,
como uma verdadeira garantia de direitos, uma vez que são eles (os atos parciais)
que possibilitam a produção de uma decisão (o ato-fim) correta.25
Falar-se em processualidade administrativa no direito brasileiro é
levar em conta a existência de um sistema de princípios e regras que confere uma
verdadeira garantia constitucional, o que significa, de outro lado, que “o legislador

não é livre na configuração da disciplina legal do processo administrativo”, isto é, a
Constituição passa a impor garantias (condições) mínimas ao processo
administrativo.26 O processo administrativo é verdadeira relação jurídica
administrativa27, na qual a função administrativa é exteriorizada.
Relativamente ao processo administrativo tributário tais princípios e
regras são extraídos do texto constitucional, notadamente do artigo 5º, incisos LV,
LIV e LXXVIII e do artigo 37, assim como da legislação infraconstitucional,
notadamente, no âmbito federal do Decreto Federal nº 70.235/72 e da Lei Federal

24

“Assim foi na Constituição de 1934 (‘processo administrativo regulado por lei, e no qual lhes será
assegurada ampla defesa’ – art. 169); na Constituição de 1937 (art. 156, ‘c’); na Constituição de 1946
(‘processo administrativo em, que se lhes tenha assegurado ampla defesa); na Constituição de 1967
(art. 103, II) e na Emenda I/69 (art. 105, II)”. (BACELLAR FILHO, R. F., op. cit., p. 58.)
25

MEDAUAR, O. A processualidade..., p. 27.

26

BANDEIRA DE MELLO, C. A., Curso de direito..., p. 450-455.

27

Jésus González Pérez não concorda. Para ele no âmbito do procedimento administrativo existem
relações jurídicas, contudo, não se pode falar que o processo (procedimento) seja uma relação
jurídica administrativa (GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, Derecho procesal administrativo. Madrid: Instituto
de Estúdios Politicos, 1955, p. 70-72.)
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nº 9.784/99 e, igualmente, nas legislações estaduais e municipais que o
disciplinam.

1.4

Processo Administrativo – O Significado da Expressão

Há oscilação doutrinária28 e legal quanto à utilização das expressões
processo e procedimento. Sem isto perder de vista, vinha-se, desde princípio deste
trabalho, adotando-se a denominação “processo”.29
Pela diferenciação clássica entre procedimento e processo, o
procedimento é tido como a sucessão de atos, cuja concatenação tem o objetivo
final de satisfazer o interesse do autor do ato como, no âmbito administrativo, da
Administração Pública. A seu turno, o processo envolve atos praticados por
sujeitos plurais, cujo interesse não é o do autor do ato-fim, mas dos destinatários
dos atos. Em outra distinção, processo e procedimento são diferenciados pelo
critério da existência ou não de lide. Isto é, o processo seria identificado pela
existência de lide, de conflito de interesses, enquanto que, no procedimento, não
haveria este elemento. 30
HELY LOPES MEIRELES, para diferenciar processo e procedimento,
utiliza o critério da controvérsia. Ou seja, no processo há uma controvérsia, um
litígio, no sentido de uma discussão. No processo administrativo, o litígio envolve a

28

Pelo uso do termo procedimento administrativo: GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, T., op. cit.;
CASSAGNE, J. C., op. cit., p. 512-513; SUNDFELD, C. A. A importância do procedimento..., p. 72-73;
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 223. Pelo uso do
termo processo administrativo: MEDAUAR, O. A processualidade..., p. 40.; MEIRELES, H. L., op. cit., p.
578; BANDEIRA DE MELLO, C. A., Curso de direito..., p. 465.; BACELLAR FILHO, R. F., op. cit. p. 57-58.
Não é própria, porém, a expressão “contencioso administrativo”, como nos ensina Odete
Medauar, que designa um sistema jurídico que prevê a existência de jurisdição autônoma,
independente da Administração e da Jurisdicional, para apreciar e julgar litígios referentes à
Administração Pública. Esse sistema existe na França, Alemanha, Portugal e Suécia. Não se
confunde, portanto, com o processo administrativo existente dentro do próprio âmbito da
Administração Pública, como no Brasil. (MEDAUAR, O. A processualidade..., p. 45-46).
29

30

MEDAUAR, O. A processualidade..., p. 32.
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Administração, em diversos âmbitos, como no fiscal. O procedimento, aqui, é a
forma de realização, é o rito do processo.31
A seu turno, ARAÚJO CINTRA, ADA GRINOVER e DINAMARCO utilizam
os critérios teleológicos e formal para diferenciar processo de procedimento, a
partir dos quais, então, o processo tem uma característica teleológica, a finalidade
de exercício de poder, enquanto o procedimento tem cunho formal, na medida em
que significa o concatenamento dos atos que se sucedem. O processo se
diferencia do procedimento pela existência do contraditório, de modo que nem
todo procedimento é processo, mas todo processo envolve um procedimento.32
Já ODETE MEDAUAR faz a combinação entre os critérios da
colaboração das partes e do contraditório na diferenciação entre processo e
procedimento, sendo este último a “representação da passagem do poder em

ato”33, ou seja, a sucessão de atos para a expedição de um ato-fim. O processo
consiste nessa sucessão de atos sob a forma de procedimento quando existe a
cooperação de sujeitos envolvidos dentro de um contraditório. 34 É, pois, a partir daí
que a professora, em trabalho dedicado especificamente ao tema, alterando sua
posição anterior (contida na primeira edição da obra “Direito administrativo em

evolução”) entende que, no âmbito da processualidade administrativa, a expressão
“processo administrativo” se mostra mais adequada, pois “utilizar a expressão

‘processo administrativo’ significa, portanto, afirmar que o procedimento com
participação dos interessados em contraditório, ou seja, o verdadeiro processo,
ocorre também no âmbito da Administração Pública”.35
A professora paulista lembra, igualmente, que âmbito normativo
brasileiro, ainda que alguns diplomas legais empreguem a expressão
procedimento, a CF, no artigo 37, inciso XXI, utiliza o termo “processo” para se
referir à seqüência de atos referente à melhor forma de contratar (processo de
31

MEIRELES, H. L., op. cit., p. 578.

32

CINTRA, A. C. A, GRINOVER, A. P; DINAMARCO, C. R., op. cit., p. 47-51.

33

MEDAUAR, O. A processualidade..., p. 38.

34

Ibid., p. 40.

35

Ibid., p. 41.
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licitação), e que, o artigo 41, § 1º, alude ao “processo” para tratar da apuração de
responsabilidade por falta disciplinar.
Para CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO, que considera como
correto o uso do termo “processo”, atribuindo a expressão “procedimento” para o
ritual de cada processo, “não é o caso de armar-se um ‘cavalo de batalha’ em torno

de rótulos”, de forma que não se pode perder de vista a importância que o
processo administrativo adquiriu no Direito Administrativo brasileiro.36
ALBERTO XAVIER considera que a discussão em torno do emprego da
expressão processo ou procedimento administrativo – na sua acepção, muito mais
de fundo terminológico do que substancial – encerrou-se quando a própria CF de
1988 passou a usar o termo “processo”, no seu artigo 5º, inciso LV.37
A opção terminológica de

EGON BOCKMANN MOREIRA

pelo uso da

expressão “processo administrativo” está vinculada ao próprio papel, finalidade,
que o processo adquire no âmbito do Direito Administrativo, isto é, como
verdadeiro instrumento de garantia do cidadão-administrado na formação da
vontade estatal, de modo que, como instrumento de democratização do exercício
da função administrativa, o processo não pode ser visto como mero procedimento,
numa acepção de rito, de prévia formalidade necessária à expedição de um ato.38
É a mesma a diferenciação feita por MARIA SYLVIA DI PIETRO, que
considera que o processo existe como instrumento indispensável para o exercício
da função administrativa, enquanto que o procedimento é o conjunto de
formalidades por meio das quais se desenvolve o processo, bem como a prática de
outros atos administrativos; é o rito, a forma de proceder.39
A opção pela expressão “processo”, que se adota no presente
trabalho, acompanha precisamente essa linha teórica seguida, entre outros, pelos
36

BANDEIRA DE MELLO, C. A., Curso de direito..., p. 456.

XAVIER, Alberto. Princípios do processo administrativo e judicial tributário. Rio de Janeiro:
Forense, 2005. p. 4.
37

38

MOREIRA, E. B., op. cit., p. 58.

39

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 397.
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já citados, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, HELY LOPES MEIRELES, ODETE
MEDAUAR, MARIA SYLVIA DI PIETRO, EGON B. MOREIRA, isto é, com um significado
especial, que transcende a mera idéia de rito, consagrando-se como instrumento
de garantia. Garantia entendida, na conceituação de MARCELO CAETANO, por

“todos os meios criados pela Ordem Jurídica com a finalidade imediata de prevenir
ou remedir as violações do direito objetivo vigente (garantias da legalidade) ou as
ofensas dos direitos subjetivos ou interesses legítimos dos particulares (garantias
dos administrados)”.40

1.5

Processo Administrativo: Conceito

Processo administrativo é, na conceituação de CELSO ANTONIO
BANDEIRA DE MELLO, uma sucessão encadeada de atos administrativos que
tendem a um resultado final e conclusivo.41 É um complexo de atos42, todos com
finalidades específicas, distintas, porém, com a qualidade de possuírem uma
finalidade comum: a produção do ato final. Todos os atos, todavia, são autônomos e
individualizados.
O processo administrativo, portanto, não se confunde com o ato
complexo43 ou com o ato coletivo44; é um complexo, uma cadeia de atos, atrelados
por elos pertinentes a um vínculo comum, sem a perda de sua individualidade,
CAETANO, Marcelo. Princípios fundamentais do direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1989. p. 476.
40

41

Ibid., p. 455.

42

Ibid., p. 461.

43

O processo administrativo não pode se confundir com o ato complexo. No processo, embora
exista uma seqüência de atos concatenados entre si, praticados por mais de um sujeito, os quais
visam, todos, a um resultado final, cada ato, não perde a identidade própria; cada ato tem uma
função própria dentro do processo para a expedição do ato final, que é uma decisão, uma escolha,
seguindo um procedimento específico de expedição, distinto do processo a que ele está atrelado.
44

Do mesmo modo, o processo administrativo ou procedimento não se confunde com um ato
administrativo coletivo. O ato coletivo é uma declaração originária de um órgão formado por duas
ou mais pessoas, o ato coletivo é oriundo, pois, de um colegiado, onde a unanimidade não pode ser
sequer necessária. A competência para expedir ato é do órgão, em seu nome próprio, e não no
nome daqueles que o compõem.
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voltados a um fim único, cuja consecução de todos esses atos se coadunam.45 Dita
seqüência concatenada, com disciplina própria, justifica-se ao se considerar que,
no Direito Público, é necessário saber como e por que o administrador chegou
àquela solução, àquele ato administrativo que foi produzido: é necessário que seja
percorrido o intervalo (iter) que resultou na produção do ato, no qual as
justificativas, motivos, providências, consultas que foram realizadas são reveladas
à própria Administração e ao cidadão.

1.6

A Importância do Processo Administrativo

Com o agigantamento da Administração e do aumento das áreas de
intervenção estatal, fez-se necessário permitir a presença do cidadão na
participação das decisões administrativas que lhe dizem respeito ou que afetem
na sua vida e na vida em Sociedade. Nesse panorama, a atuação administrativa é
impelida a ser mais transparente, diante das questões que podem ser suscitadas
no questionamento das ações estatais46, conferindo-se ao processo administrativo,
especial relevância como meio de controle do “iter” de formação das decisões
estatais, notadamente ao se enfocar dito controle aos fins próprios da atuação
estatal. No Estado de Direito, o cidadão passa a ter a garantia de que a atuação da
Administração Pública tenha fins previamente estabelecidos em lei e, além disso,
que o próprio modo (meios) de se atingir tais finalidades esteja, também, nela
disciplinado.47
Entre as finalidades atribuídas ao processo administrativo, além de
se caracterizar como instrumento de controle da edição de seus atos pela própria

Administração, pode-se apontar, certamente, como uma das principais funções a
“garantista”, na expressão de ODETE MEDAUAR. O processo administrativo, diante
45

Nesse sentido: CASSAGNE, J. C., op. cit., p. 514.; GARCIA DE ENTERRÍA, E.; FERNANDEZ, T. op. cit., p.
458.
46

BANDEIRA DE MELLO, C. A., Curso de direito..., p 463.

47

Ibid., p. 462.
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do inciso LV, combinado com o inciso LIV, ambos do artigo 5º da Constituição
Federal, é instrumento de tutela dos direitos dos cidadãos que podem ser afetados
pelos atos administrativos. O processo administrativo, assim, que era uma garantia
antes da edição da Constituição Federal de 1988, passa a ser, com ela, uma
garantia constitucional.48
O processo administrativo se mostra como importante instrumento
de garantia individual constitucional e da participação democrática do cidadão49,
promovendo a discussão prévia à própria edição do ato e, diferentemente da
discussão judicial, que permite apenas o exame de sua legalidade, admite o
questionamento do seu próprio mérito. No processo administrativo tributário, cujo
objeto é o ato de lançamento tributário (ato vinculado), o controle irá se limitar à
legalidade e validade do ato. O “processo surge como instrumento de cidadania

elevando-se sobre o Estado e as instituições sociais, políticas e econômicas como
meio de realização dos direitos da pessoa humana”, permitindo, além disso, a
discussão sem os custos do processo judicial.50
É o estabelecimento de controles “desde dentro”, nos termos de
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO, ou seja, controles dentro da intimidade da
Administração, no curso do próprio processo de formação da vontade estatal, não
se limitando a aguardar um controle futuro, “de fora”, pelo Judiciário.51
Todavia, o processo administrativo não se limita a um controle
interno, ainda no âmbito da Administração, quanto aos requisitos de validade do
ato; é, além disso, um instrumento de controle da legitimidade – que inclui
legalidade e razoabilidade ou justiça – e do fim último do ato administrativo em
atender ao interesse público e ao bem comum. É um “poder de reação”, na
expressão de CASSAGNE, do administrado diante da edição de atos prejudiciais a

48

BACELLAR FILHO, R. F., op. cit., p. 62.

49

MOREIRA, E. B., op. cit., p. 16.

NOGUEIRA, Alberto. Os limites da legalidade tributária no estado democrático de direito. Fisco X
contribuinte na arena jurídica: ataque e defesa. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 58.
50

51

BANDEIRA DE MELLO, C. A., Curso de direito..., p. 466.
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seus direitos e interesses legítimos.52 Aliás, antes dele,

GARCÍA DE ENTERRÍA

considerava que o “procedimento administrativo” constituía um círculo de
garantias, permitindo ao cidadão-administrado reagir contra atos e disposições
lesivas a seus interesses. 53
Outra finalidade que se atribui ao processo administrativo é a

melhora do conteúdo das decisões, o que representa, igualmente, uma garantia ao
cidadão-administrado de que as decisões terão melhor embasamento, diante da
apresentação de explicações, informações, argumentos e provas que os
interessados podem vir a oferecer. A participação dos interessados repercute,
outrossim, em uma aceitação da decisão e, conseqüentemente, no seu
cumprimento, atribuindo-lhe maior eficácia. E, nessa medida, ligada à melhoria do
conteúdo das decisões administrativas, o processo administrativo conduz, ainda, a
melhores condições para o correto desempenho da função administrativa, ao
possibilitar equilíbrio entre a autoridade do sujeito público e os direitos dos
cidadãos-administrados, restringindo as arbitrariedades do primeiro.
A processualidade, de tal modo, aufere legitimidade à decisão, na
medida em que sua formação passa a ter momentos de participação dos
interessados, como manifestação de poder. Na lição de inspiração luhmanniana,
em “Legitimação pelo Procedimento”, a imperatividade do ato-fim deixa de ser,
com o processo, unilateral e passa a ser resultado de um processo norteado pelo
confronto de interesses, pela participação de interessados cujos atos e medidas
foram amparados em direitos e deveres.54
O processo administrativo quebra, igualmente, a tradição do
interesse privado visto como oposto ao interesse público, aproximando a
Administração dos administrados e viabilizando a sistematização da atuação
CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho administrativo, 7 ed. Buenos Aires: Abeledo Perrotot, 2002, p.
510.
52

53
54

GARCÍA DE ENTERRIA, E., op. cit., p. 452.

“A legitimidade não pode ser totalmente concebida como ‘interiorização’ duma instituição, como
conscientização pessoa de convicções socialmente constituídas. Trata-se, no fundo, dum processo
de reestruturação das expectativas jurídicas, portanto do estudo, no sistema social, que pode
tornar-se consideravelmente indiferente quer esteja, ou não, de acordo, quem tem de modificar as
suas expectativas”. (LUHAMNN, N. Legitimação pelo procedimento, p. 100.)
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administrativa. Isto é, o processo implica organização racional da edição dos atos

administrativos, que devem seguir um esquema processual racional, tendo em
vista que, quando os administrados passam a conhecer o modo de atuação da
Administração por meio desses esquemas, passam, ao mesmo tempo, a ter
condições de melhor a controlar.
Examinando o tema sob o enfoque do interesse da própria
Administração Pública, o processo administrativo tem um papel de assegurar

eficiência estatal quanto à efetiva consecução dos fins do ato administrativo,
assegurando que a vontade funcional, que expressará o ato, não seja influenciada
pela vontade pessoal do agente.55 A processualidade permite, com isso, o controle
da conduta dos agentes estatais não só da perspectiva da edição futura do ato
administrativo, mas de uma fiscalização dos atos já praticados no que se refere à
regularidade da sua edição.56
EGON BOCKMANN MOREIRA57 e MARÇAL JUSTEN FILHO,58 identificam,
como outro fim da processualidade ou da “procedimentalização”, na expressão do
segundo autor, a redução dos encargos do Poder Judiciário, diante da participação
dos cidadãos-administrados na formação da vontade estatal e por possibilitar a
correção da atividade administrativa.

1.7

Processo Administrativo Tributário

O processo administrativo tributário por ter como objeto o controle
do lançamento tributário e do ato de imposição de penalidade administrativa –
atos vinculados – não comporta exame de oportunidade e conveniência de sua
expedição, dizendo respeito, especificamente, ao controle de legalidade, validade,

55

SUNDFELD, C. A. A importância do procedimento..., p. 67.

56

JUSTEN FILHO, M. Curso de direito..., p. 217.

57

MOREIRA, E. B., op. cit., p. 16.

58

JUSTEN FILHO, M. Curso de direito..., p. 219.
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legitimidade e pertinência do lançamento de ofício, realizado com fulcro nos
artigos 142 e 149 do CTN, quando haja inconformidade, por parte do sujeito passivo
ou terceiro, quanto ao conteúdo material ou formal desse ato. Trata-se, portanto,
de um processo administrativo de revisão, na classificação de ODETE MEDAUAR,
que se caracteriza pela existência de controvérsia entre a Administração e os
cidadãos.59
A partir da edição da CF, como visto, o processo administrativo,
inclusive de natureza tributária, por envolver discussão e conflito de interesses,
passa a transcender a mera natureza de rito, isto é, como mero e formal
seqüencial de atos, voltados a um fim comum.
É, portanto, diante do conteúdo da “processualidade administrativa”,
na expressão de ODETE MEDAUAR, tomando o processo administrativo como
verdadeiro direito ou garantia fundamental e, ainda, como relação jurídica, na lição
de EGON BOCKMANN MOREIRA60, que se alude a “processo administrativo fiscal”, e
não procedimento.

2. Os Princípios Informadores do Processo Administrativo Tributário no
Ordenamento Jurídico Brasileiro

2.1

Noção de Princípios. Princípios do Ordenamento Jurídico

O sistema jurídico é composto por enunciados jurídicos ou
dispositivos, na expressão de

HUMBERTO ÁVILA,

isto é, pelos textos legais expressos

em linguagem escrita. Mas o sistema é, além disso, composto por normas jurídicas

59

MEDAUAR, O. A processualidade..., p. 132.

60

MOREIRA, E. B., op. cit., p. 260.

220

que “não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da

interpretação sistemática de textos normativos”.61
Partindo dessa concepção de norma e afastando-se da antiga
distinção que se fazia entre princípios e normas, J. J. CANOTILHO considera que
princípios são espécies de normas.62 Ou seja, princípios e regras são duas espécies
de normas jurídicas.
Os princípios decorrem do processo de interpretação e aplicação do
Direito pelo intérprete, a partir do texto legal. Veja-se, porém, como adverte
HUMBERTO ÁVILA, que uma norma (regra ou princípio) não corresponde
necessariamente a um dispositivo.63 Todavia, há que se ter em mente que

“princípios jurídicos, princípios de direito, não são resgatados de fora do
ordenamento, porém descobertos no seu interior”. Daí, na lição de EROS GRAU,
falar-se em princípios gerais do um determinado ordenamento. “Importa

observarmos, pois, que os princípios que descobrimos no interior do ordenamento
jurídico são princípios deste ordenamento jurídico, deste direito”64 (destaque do
autor).
Note-se, portanto, que à luz do ordenamento jurídico posto, por
eleição da primeira norma no sistema, a Constituição Federal, é dada posição de
destaque aos princípios em relação às regras, como “linhas mestras, os grandes

nortes, as diretrizes magnas do sistema jurídico”; posição que decorre da própria
hierarquia pela qual o sistema jurídico está estruturado.65 Esse caráter referencial
dos princípios, frise-se, não decorre de posição ideológica, como pontua ROQUE
CARRAZA, mas da própria estruturação contida no texto constitucional.66

61

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 5 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 30.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 4 ed., Coimbra:
Almedina, 1989, p. 1146.
62

63

ÁVILA, H., op. cit., p. 30.

64

GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 70-71.

65

ATALIBA, Geraldo. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 5-6.

CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 17. ed. São Paulo: Malheiros,
2002. p. 42.
66
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Nessa linha, enquanto diretrizes gerais e aglutinantes do sistema
jurídico, por previsão dele próprio como controle de sua instabilidade, os princípios
devem ser aplicados na orientação de condutas e na solução de conflitos
normativos, sob pena de prejudicar a própria estabilidade do sistema jurídico,
enquanto sistema social.
Os princípios, como normas extraídas de dispositivos existentes
dentro do âmbito constitucional e por força de “escolha” do próprio sistema
jurídico, vinculam, orientam a interpretação e aplicação do Direito.
Na lição de J. J. CANOTILHO é, justamente, em razão da ampla
abrangência e ingerência nas mais diversas esferas normativas que os princípios
subsidiarão diretivas materiais para a interpretação das normas (regras)
constitucionais e infraconstitucionais, vinculando o legislador e o aplicador do
Direito. A hierarquia e a relativa imunidade dos princípios devem-se às suas
próprias características e ao papel que o sistema jurídico lhes atribuiu como (i)
normas fundamentais e estruturantes do ordenamento jurídico, (ii) “standards”
vinculantes e abalizados nos ideais de justiça e (iii) fundamento de outras regras,
constituindo a sua razão existencial fundamentante.67

2.2

Princípios do Processo Administrativo Tributário. Considerações iniciais

Os princípios do ordenamento jurídico derivam, especialmente, da
interpretação de dispositivos constitucionais, estando, muitas vezes, expressos e
nominalmente previstos no texto. Daí chamá-los de princípios constitucionais.
O estudo do processo administrativo tributário, como relação
administrativa68, tem de partir necessariamente da Constituição Federal e, em

67
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CANOTILHO, J. J. G., op. cit., p. 1129.

No entendimento de Egon Bockmann Moreira, o processo administrativo reporta-se à relação
administrativa, caracterizada pela interação entre o ente público e outra pessoa, dentro de um
regime jurídico próprio. (MOREIRA, E. B., op. cit., p. 22-33.)
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especial, dos princípios que expressamente vinculam a atuação da Administração
Pública aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (ex vi dos artigos 5º e 37). Tais princípios, como
norteadores da atuação administrativa, devem ser observados também quanto ao
processo administrativo, inclusive, o processo administrativo tributário, sendo que
do artigo 5º, da CF, extraem-se outros princípios informadores, especificamente,
do processo administrativo: o princípio do devido processo legal, onde se incluem
os princípios da ampla defesa e do contraditório. O plano infraconstitucional é
igualmente importante na definição do conteúdo dos princípios do ordenamento,
inclusive, por diversas vezes ao nominá-los e vinculá-los a determinados ritos, tal
como o processo administrativo tributário, como medida de esforço ou cuidado do
legislador de não deixar margem de dúvida quanto aos princípios que vêm a
formar um “conjunto caracterizável como o regime jurídico do processo

administrativo”.69
Note-se, ainda, que tais princípios mencionados expressamente nos
textos infraconstitucionais, ao repetirem e se reportarem a determinados
princípios constitucionais, têm o importante papel de servir como norte
hermenêutico da própria compreensão de todo o seu conteúdo.
ALLAN BREWER-CARÍAS, em obra destinada ao estudo comparado do
processo administrativo na América Latina, considera que a “codificação”, enfim, a
edição

de

leis

disciplinadoras

do

procedimento

administrativo

é

algo

caracterizador da própria evolução do Direito Administrativo na América Latina.
Fazendo uma breve análise panorâmica da edição dessas leis, relata que essa
tendência se iniciou na Argentina com a Ley de Procedimientos Administrativos nº
19.549, de 1972, reformada posteriormente pela Ley nº 21.682. No Brasil, em 1999,
foi editada a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.70
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O processo administrativo tributário federal é regido pelo Decreto
Federal nº 70.235, de 6 de março de 1972, e suas alterações posteriores,
recepcionado pela CF de 1988 com status de lei ordinária. Ainda que o artigo 69, da
Lei Federal nº 9.784/9971, disponha que o Decreto Federal nº 70.235/72 tem
aplicação subsidiária, MARY ELBE QUEIROZ pontua que esses diplomas legais
coexistem, de modo que, no que se refere aos princípios informadores, aplica-se a
Lei Federal nº 9.784/99. É o mesmo o entendimento de MARCOS VINÍCIUS NEDER72.
Nessa linha, a Lei Federal nº 9.784/99 arrola, no seu artigo 2º, os
princípios que orientam a Administração Pública e que são refletidos no âmbito do
processo administrativo. Nos termos do artigo 2º: “A Administração Pública

obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência”.
Tais princípios, como verdadeiros corolários de direitos e garantias,
regem, portanto, o processo administrativo tributário informando sua disciplina
legal e pautam a atuação das autoridades competentes no ato decisório.

3. Os Princípios da Busca pela Verdade Material e da Oficialidade como
Nortes Do Processo Administrativo Tributário

Os princípios da busca pela verdade material e da oficialcialidade
que, na proposta desse estudo, vistos como norteadores e forças motrizes do
processo administrativo tributário, não estão expressamente arrolados no art. 2º
do Decreto nº. 70.235/72. Todavia, dentro do que foi exposto a respeito da
conceituação de princípio, a ausência de previsão literal não significa que tais
princípios não emerjam do próprio sistema jurídico e não possuam papel singular.
71
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O princípio da verdade material ou da busca pela verdade material
importa na obrigatoriedade de a Administração tomar suas decisões com
fundamento em dados e fatos reais, não se limitando às versões dos interessados.
Isto é, a Administração tem “o direito e o dever de carrear para o expediente todos

os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar
jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos” (destacou-se).73
Daí concluir em que o agente ou órgão administrativo competente
para a prolação do ato-decisão deve ajustar as suas ações a fim de obter a
verdade material, abstraindo, inclusive, eventualmente, do alegado pelos
interessados. Ou seja, a decisão pode rejeitar as versões dos litigantes, todas elas,
e fundamentar-se em outros argumentos de fatos e direito relacionados,
resultante do procedimento de busca da verdade.74
Isso não significa, contudo, que as partes devem ou possam se
abster de apresentar seus argumentos e prová-los. Há, contudo, um dever da
Administração de, sendo insuficientes os elementos presentes no processo, buscar
a verdade real. Na síntese de BREWER-CARÍAS:

(...) lá autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las
partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatório que
corresponda a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará
obligada a ejercer dicha faculdad cuando su pronunciamiento pudiera
involucrar también al interés público.75

Ora, somente se pode aplicar a norma tributária e a penal-tributária
- no lançamento tributário e ato de imposição de penalidade (auto de infração) com o rigor que a tipicidade e a legalidade pedem quando se tem a verdade dos
fatos (jurígenos), de modo que, sendo o lançamento ato vinculado, a sua correta
expedição é questão de interesse público. Logo, a busca da verdade material é um
73
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verdadeiro dever da Administração Pública no que pertine ao processo
administrativo tributário tido como instrumento de garantia dos cidadãos,
buscando-se, acima de tudo, uma decisão fundamentada nos corolários de Justiça.
O princípio da busca pela verdade material emerge, portanto, de
todos os demais princípios que vinculam a atuação da Administração Púbica, pois
somente se atende aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência quando se tem a verdade dos fatos, ou se
chega o mais próximo dela.
Na ponderação de GERALDO ATALIBA, “o processo administrativo

persegue sempre, insaciavelmente, a verdade material. Esse princípio é de tal
proporção, monta ou significação, que vai determinar a catadura, a feição e até
mesmo o alcance dos princípios dinâmicos do procedimento administrativo (...)”.76
Por seu turno, no Direito brasileiro vigente, a instrumentalização do
princípio da busca da verdade material se revela nos dispositivos legais que
tratam do amplo direito à produção probatória, da impulsão de ofício do processo
administrativo e da inquisitoriedade, que será examinada a seguir.
Daí se falar que o princípio da busca pela verdade material se revela
como orientador e fim do processo administrativo tributário, como verdadeira
força motriz.
Do plano constitucional, como corolário de ser desdobramento do
princípio da busca pela verdade material, extrai-se a oficialidade dos próprios
princípios que, a teor do artigo 37 da CF, regem a Administração Pública:
legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade e, especialmente,
eficiência, como será a seguir examinado.
A. GORDILLO considera como derivado do princípio da busca pela
verdade material, o princípio da impulsão de ofício ou da oficialidade. 77 É dizer,
somente se atinge a verdade dos fatos (ou mais se aproxima a ela), quando a
76
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própria Administração sai da posição passiva e aplica os meios que possui para
perseguir com veemência a verdade material.
No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, o contido no inciso XII
do parágrafo único, do artigo 2º, da Lei Federal nº 9.784/99, colabora na
determinação do conteúdo deste princípio, ao preverem a “impulsão, de ofício, do

processo administrativo tributário, sem prejuízo da atuação dos interessados”.
No Estado do Paraná, a Lei Complementar Estadual nº 107, de 2005
(Código de Defesa do Contribuinte), prescreve que o processo administrativo
tributário será impulsionado de ofício, sem prejuízo da atuação dos interessados
(art. 33, inc. XII).
Pelo princípio da oficialidade cabe à Administração tomar
providências necessárias ao trâmite contínuo do processo até se chegar à decisão
final, compreendendo tanto a impulsão quanto, especialmente, a instrução
processual.78 Não há, porém, suprimento da participação dos interessados com
seus direitos e deveres. O princípio da oficialidade informa todo o processo
administrativo, uma vez que se trata de um assunto da Administração que
constitui e marca sua atuação.79
Expressa, sobretudo, a responsabilidade da Administração pelo
andamento regular e contínuo do procedimento, independentemente de
provocação dos sujeitos para a realização de atos e providências, inclusive quanto
à instrução, no sentido de determinar a coleta de todos os elementos necessários
ao esclarecimento de fatos pertinentes ao assunto.80
O princípio da oficialidade está atrelado a garantir o direito de
defesa, do contraditório e da busca da verdade material, sendo dever da
Administração instruir o processo e dar seguimento ao seu trâmite, de modo que
não reste inativo devido a omissões dos particulares.81 Na conclusão de GARCIA DE
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ENTERRIA e T. FERNANDEZ: “Esto significa que la Administración está

específicamente obligada a dessarollar la actividad que sea necessaria para llegar
a la decisión final, sin necessidad de que sea exercitada em este sentido por los
particulares” (destacou-se).82
ODETE MEDAUAR aponta os seguintes desdobramentos desse
princípio: (a) a atuação da Administração tem caráter abrangente; (b) a obtenção
de provas também deve ser realizada de ofício; (c) a inércia dos sujeitos não
repercute na paralisação do feito; (d) a Administração não pode retardar o
andamento do procedimento sob pena de afronta ao princípio da oficialidade, de
modo que os agentes devem ser responsabilizados pela omissão.83
A. GORDILLO procura enfatizar que, ao contrário da visão que se tem
a partir do processo judicial84, no âmbito do processo administrativo, o princípio da
impulsão de ofício implica que a carga probatória não recaia apenas sobre o
cidadão, impondo-se à própria Administração Pública.
Em consequência disso, tem-se que:

la administración debe ajustarse a los hechos reales, a la verdad
material prescidiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por el
particular o no, resulta la carga procesal de averiguar esos hechos y
cualesquiera otros que resulten necessarios para la correcta solución
del caso, recae sobre ella. Si la decisión administrativa no se ajusta a
tales hechos reales, aunque ello resulte de una falta de información no
subsanada por el particular, el principio de la verdad material lleva a
igual conclusión: el acto que no se ajusta a la verdad de los hechos se
encuentra viciado.
En consonância con este principio, la legislaciones tratan el punto
señalando que “Corresonde a los órganos que intervienem em el
procedimiento administrativo, realizar las diligencias tendientes a la
averiguación de los hechos conducentes a la decisión”.85
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Dentro do plano do conteúdo do princípio da oficialidade, alguns
autores, como MARY ELBE QUEIROZ, referem-se ao princípio da “inquisitoriedade”,
que diz respeito precisamente ao poder-dever da autoridade de “presidir a

determinação do modo e a extensão dessa apuração, não estando adstrita, às
alegações e provas produzidas pelas partes”.86
Como corolário do princípio da oficialidade, as legislações de
regência do processo administrativo tributário federal prescrevem a possibilidade
de os agentes administrativos, competentes na instrução e exame dos processos,
promoverem diligências e solicitarem informações. Todavia, na linha antes
examinada, este “direito” ou possibilidade da autoridade examinadora deve ser lido
como um verdadeiro dever, de modo que a busca da verdade material impulsione,

obrigatoriamente, a tomada de providências no curso do processo.
É certo, nessa medida, que a impulsão de ofício tem como limitador e
orientador o próprio princípio da legalidade, sendo vedado à Administração Pública
atuar contra legem ou simplesmente agir, se ausente lei disciplinadora da conduta
pretendida. Porém, havendo previsão legal expressa, na situação em estudo,
quanto à submissão do processo administrativo tributário à oficialidade, a omissão
do agente público ou do “julgador tributário” vicia o processo.

4. Considerações finais

Como visto, tais princípios da busca pela verdade material e da
oficialidade invocam uma atuação positiva, ativa da Administração Pública
tributária, notadamente das autoridades com competência decisória, no sentido
de ter-lhes sido atribuído verdadeiro dever de impulsionar o procedimento e bem
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decidi-lo. Não se pode admitir que a inércia venha a prejudicar a busca pela
verdade material.
Nesse norte, tem-se que sob a ótica de tais princípios, além de outros
próprios, o processo administrativo tributário se afasta do judicial. Não se admite
no âmbito da processualidade administrativa o papel de espectador do julgador
administrativo. Não se aceita, igualmente, que o excesso de formalidades se
sobreponha a busca pela verdade material e, conseqüentemente, a uma decisão
justa.
Se o bom senso e a existência de um verdadeiro sistema de normas,
por si só, não produzem os efeitos almejados na perseguição dos reais objetivos do
processo administrativo tributário, é imperioso que o legislador e a própria
Administração, precisamente guiados pelos princípios da busca pela verdade
material e da oficialidade, legislem e regulamentem a matéria de modo a vincular a
atuação das pessoas competentes à sua própria obediência, inclusive no plano de
responsabilidades dos agentes públicos. Na sugestão de GONZÁLES PÉREZ: “la

única medida eficaz que puede arbitrar el Derecho es uma buena regulación de la
responsabilidad de la Administración, clara y terminante, que no admita
interpretaciones dudosas”.87
Partindo-se dessa orientação se justifica a edição de normas, por
exemplo, que permitam expressamente que, mesmo diante da intempestividade
da manifestação do interessado, haja a apreciação de questões atinentes à
legalidade, à decadência, à existência de provas incontroversas capazes, por si só,
de derruírem a ilação fiscal. Aliás, o que encontra amparo no artigo 149, do CTN, no
próprio artigo 63, §2º, da Lei Federal nº 9.784 e na Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal, ao prever, na sua primeira parte que “a Administração pode

anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos (...)”.
Ora, a autoridade com competência decisória – o “julgador
administrativo” – e a própria Administração não podem se beneficiar com a inércia
87
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do cidadão, eis que a função do processo administrativo tributário é, acima de
tudo, proceder ao controle do ato administrativo de lançamento tributário e
imposição de penalidade; controle sob o prisma da legalidade, validade e
legitimidade, o que somente se concretiza com uma atuação em consonância,
devidamente motivada e impulsionada pelos princípios da verdade material e da
oficialidade.
Daí a discrepância da norma contida no inciso IV, do artigo 16, do
Decreto nº. 70.235/72, ao exigir que o cidadão, o “impugnante” ao requerer a
realização de diligências exponha, desde logo, “os motivos que as justifiquem, com

a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso
de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”.
Igualmente discrepante a imposição contida no §4º, do artigo 16, do Decreto nº
70.235/72, ao impor ao interessado o dever de apresentar suas provas
documentais juntamente com a impugnação sob pena de preclusão de seu direito.
Regras dessa ordem não se compatibilizam, insista-se, com o escopo do processo
administrativo.
Não se nega a necessidade da existência de um “formalismo
moderado” (mínimo), até para imprimir segurança jurídica ao processo, porém
formas absolutas que representem verdadeiras restrições maculam os ditames
que regem o processo administrativo tributário e o seu fim último a prevalecer: a
(busca pela) verdade material. Muito mais razoável, portanto, a disposição do
artigo 38, da Lei nº 9.784 ao permitir que o cidadão possa “na fase instrutória e

antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências
e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”,
sendo que somente serão recusadas e, ainda, “mediante decisão fundamentada”,
as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (§2º). E, tal
possibilidade não deve se encerrar com a primeira decisão administrativa.
Processo administrativo tributário não é processo judicial; se o seu
alvo é, como visto, o efetivo controle do lançamento tributário e ato de imposição
de penalidade, tendo como guia orientador a verdade material, a “fase instrutória”
não chega a se encerrar. Todo o procedimento está aberto à instrução, inclusive e

231

especialmente pela própria autoridade julgadora competente (oficialidade). Melhor
andou, assim, o legislador paranaense ao conferir ao cidadão o direito de “formular

alegações e apresentar documentos antes das decisões administrativas,
observando, quando for o caso, os prazos definidos na legislação, e tê-los
considerados por escrito” (artigo 15, inciso III, da Lei Complementar paranaense nº
107/2005).
É evidente que não se está a defender a total ausência de
formalidades e, tampouco, a extinção do conceito de preclusão administrativa. O
princípio do formalismo moderado tem como balizador fundamental a própria
legalidade de um lado, mas do outro, a verdade material. O que se sustenta é que,
na interpretação das normas que regem o processo administrativo tributário, bem
como na atuação das autoridades julgadoras e, notadamente, no plano normativo
legal ou infra-legal, seja prestigiado o proferimento de uma decisão amparada nos
corolários de justiça fiscal, o que pede pelo controle concreto (eficaz e eficiente)
dos atos da Administração que somente se faz com a verdade dos fatos em mãos
(ou o mais próximo que se pode chegar a ela).
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CONTEÚDO E ALCANCE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SOLIDÁRIA

1. Considerações introdutórias

A noção de capacidade contributiva, em uma percepção preliminar,
não deixa de corresponder àquele famoso dito popular francês, divulgado por
Gaston Jèze, segundo o qual é necessário plumer la poule sens le faire crier.2
O dever de pagar tributos, desde seus primórdios, é visto como um
mal necessário para a manutenção de uma determinada comunidade ou Estado.
Desde que se pode falar em um Estado Fiscal (é dizer, uma conformação social
suportada por impostos) é possível falar em uma plataforma mínima de
solidariedade, onde, em princípio, cada um tem o dever de contribuir para o bem
comum de todos. Mas a efetiva realização do princípio da solidariedade no direito
tributário apenas encontrou lugar no chamado Estado Fiscal Social, onde a
solidariedade não configura apenas um efeito externo, mera decorrência do
caráter fiscal do Estado, sendo antes tida como um objetivo a prosseguir pelo
Estado pela via dos tributos.
Neste contexto, a formulação clássica da capacidade contributiva –
tratada como mera especificação da igualdade formal no direito tributário –
parece não mais satisfazer à realidade social contemporânea, que exige o
repensar de categorias tradicionais do direito (como o princípio da capacidade
contributiva) à luz de novas balizas ético-jurídicas, como o princípio da
solidariedade.
Assim, o presente trabalho objetiva a examinar o sentido da
solidariedade no direito tributário contemporâneo, especialmente na dimensão
2

No português “depenar a galinha sem fazê-la chorar”. A lembrança é de Geraldo ATALIBA e Cleber
GIARDINO, referidos por COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. Malheiros, São
Paulo, 2003, p. 23.
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que assume no âmbito da capacidade contributiva, seu veículo de expressão por
excelência em matéria de tributos.
Para tanto, inicialmente, cuida-se de examinar noções gerais
relativas à solidariedade, analisando sua evolução histórica e conteúdo
(etimológico, filosófico e jurídico). Com este referencial em mente, examina-se, em
seguida, o conteúdo jurídico da capacidade contributiva à luz do princípio da
solidariedade, trazendo os principais aportes doutrinários relativos ao assunto. Por
fim, analisam-se os princípios da solidariedade e da capacidade contributiva na
Constituição Brasileira de 1988, com enfoque para a progressividade e finalidade
redistributiva do sistema tributário, bem como para a relevância do conceito de
mínimo existencial no quadro da capacidade contributiva solidária.

2. Princípio da solidariedade: aspectos essenciais

Em sua acepção etimológica, de matriz latina, o vocábulo
solidariedade provém do termo solidum, soldum, referindo-se a algo inteiro,
compacto.3 Daí decorre o seu sentido imediato, de relação de pertencimento a um
grupo ou formação social em que o homem manifesta sua affectio societatis.4 Este
seria, segundo explica Jose Casalta Nabais, o sentido objetivo da solidariedade
(referida a essa relação de pertença e por conseguinte, de partilha de
responsabilidade que liga cada um dos indivíduos aos demais da sociedade), a
contrastar com o sentido subjetivo do termo, referido a um sentimento de ética
social, a consciência dessa mesma pertença à coletividade.
Interessante e clara aproximação sobre o tema é feita por
Francesco MOSCHETTI, que alude a uma “cooperação altruísta para um fim

específico”. Para o jurista italiano - a quem repetidamente recorreremos nesse

3

NABAIS, J. C. Solidariedade Social, Cidadania e Direito Fiscal. In: Solidariedade social e tributação.
GRECO, Marco Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005.
4

Idem, p. 112.

240

trabalho por suas elevadas contribuições cientificas para o tema deste artigo -, são
componentes do dever de solidariedade: (a) o sacrifício de um interesse individual;
(b) a ausência (ou a acidentalidade) de uma contraprestação direta; (c) o fim de
interesse coletivo.5
A ideia de solidariedade social certamente não é nova, porém foi
apenas na modernidade, especificamente finais do sec. XIX e início do sec. XX é
que a solidariedade encontrou afirmação jurídica, adquirindo contornos de
instituto ligado ao direito público.6

Tal se sucedeu no contexto da crise do

capitalismo liberal e com a crescente mobilização político-sindical dos
trabalhadores.
Não é demais lembrar que o fim do sec. XVIII foi selado por
revoluções burguesas que puseram em ruínas o regime absolutista, sob os
auspícios da famosa bandeira “liberdade, igualdade e fraternidade”. Nesta ocasião,
a solidariedade comparece numa perspectiva marcadamente filantrópica,
caritativa, assistencialista. Reinava então o paradigma individualista e formalista
da dogmática jurídica (a exemplo do que se via na jurisprudência dos conceitos

alemã e na escola exegética francesa), que não tardou, contudo, a desmoronar: a
crise socioeconômica dos albores do sec. XX, agravada pelas grandes guerras,
conduziu a uma nova forma de conceber o Estado e, por conseguinte, de encarar o
direito. Foi o tempo, como sabemos, do Wellfare State.
Entre nós, ninguém menos que Rui Barbosa, no ano de 1919,
constatou a mudança da concepção individualista até então dominante:

Já não se vê na sociedade um mero agregado, uma justaposição de
unidades individuais acasteladas cada qual no seu direito intratável, mas
uma unidade orgânica em que a esfera do indivíduo tem por limites
inevitáveis de todos os lados a coletividade. O direito vai cedendo à
moral, o indivíduo à associação, o egoísmo à solidariedade humana7
5

MOSCHETTI, Francesco. El principio de capacidad contributiva. Madri, Instituto de Estúdios
Fiscales, 1980, p. 117.
6

Idem, p. 122.

7

Apud GODOI, M. S., Op. cit, p. 212.
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Foi nessa época que movimentos como a jurisprudência dos
interesses, a sociologia jurídica empírica e o movimento do direito livre8, para citar
alguns exemplos, acompanharam a crescente tendência de reposicionar a
sociedade como pedra angular da ciência jurídica.9
Entre as décadas de 60-70, ingressando em crise o modelo do
Estado de bem-estar social, percebeu-se que o valor da solidariedade não poderia
se identificar com o assistencialismo estatal e com mecanismos previdenciários do
Estado do Seguro Social. Na lição de José F. FARIAS, o novo modelo supõe uma
autonomia cada vez mais acentuada da sociedade civil e dos grupos sociais,
responsáveis por compor uma complexa “trama de solidariedade”. 10 Nessa quadra,
explica NABAIS, a ideia de solidariedade volta à ribalta com a chamada quarta
geração de direitos fundamentais, constituída pelos designados “direitos
ecológicos” ou “direitos de solidariedade”.11
Todo esse movimento, consoante logo se verá, tem repercussões no
âmbito do direito constitucional tributário e, como é de supor, no seu propalado
princípio de capacidade contributiva, cujo conteúdo e alcance jurídico
inevitavelmente convocam a ideia de solidariedade social.
Sobre a solidariedade no âmbito do direito tributário, concordamos
com Casalta NABAIS quando afirma que, ao contrário do que à primeira vista se
possa pensar, a simples existência de um Estado Fiscal (isto é, um Estado não
suportado exclusivamente por taxas ou tributos bilaterais, mas também por
impostos ou tributos unilaterais), ainda que de raiz liberal, decorre de uma
plataforma mínima de solidariedade social. Uma vez que o Estado Fiscal é
8

Neste sentido, ver LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de: LAMEGO, José. 5.
ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. p. 41-96; KAUFMANN, Arthur. Introdução à filosofia
do direito e à teoria do direito contemporâneas. Tradução de: KEEL, Marcos. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2002.
9

GODOI, Marciano Seabra de. Solidariedade social e tributação. In Solidariedade social e tributação.
GRECO, Marco Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005, p. 144.
10

Apud. GODOI, Marciano S., Op. cit, p. 146.

11

NABAIS, J. C. Op. cit, p. 111.
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suportado por todos os cidadãos ou residentes reveladores de capacidade
contributiva, não se pauta por simples ideia de equivalência (lógica de justiça
comutativa), carregando subjacente uma ideia de justiça distributiva.12
É bem verdade que a efetiva concretização do princípio da
solidariedade social apenas encontrou lugar no chamado Estado Fiscal Social, onde
a solidariedade não configura apenas um “efeito externo, decorrente

automaticamente do caráter fiscal do Estado, antes se assume como um objetivo a
prosseguir pelo Estado e a prosseguir também pela via do direito dos impostos”’13
A esse respeito, oportuna é a afirmação de Marco Aurélio Greco ao referir que, a
partir de uma perspectiva do Estado Social, “não podemos ver a tributação como

técnica arrecadatória ou de proteção ao patrimônio; devemos vê-la da perspectiva
da viabilização da dimensão social do ser humano.”14
Num designado Estado Fiscal Social ou no campo de um direito
tributário solidário, a palavra-chave que funciona como conector fundamental
entre tributo e solidariedade é precisamente a capacidade contributiva. Sem a
pretensão de antecipar o desenvolvimento do artigo, já pontuamos nossa adesão a
Moschetti na afirmação de que “capacidade contributiva e solidariedade são dois

aspectos da mesma realidade”15
Passemos, pois, à análise da capacidade contributiva em seus
aspectos fundamentais.

12

NABAIS, J.C. op. cit, p. 128-129.

13

NABAIS, J.C. op. cit, p. 129.

14

GRECO, M.A. op. cit, p. 179.

15

Idem, p. 284.
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3. Base histórico-teórica do princípio da capacidade contributiva

3.1

Breve panorama histórico do princípio

A expressão capacidade contributiva, como sublinhou Otto MEYER, é
tão antiga quanto a ciência financeira e remonta ao próprio nascimento do
tributo.16

Giorgio DEL VECCHIO, referindo-se a uma passagem de Heródoto,

concluiu que o princípio de tributação segundo a capacidade econômica teria
vigorado já no Antigo Egito.17 No medievo, a ideia da capacidade de contribuir
estava afinada com a teologia católica, na qual vigorava - com esteio no sistema
filosófico de Aristóteles – o princípio segundo o qual cada um deve pagar tributos

secundun facultatem ou equilitatem proportionis (São Tomas de Aquino).18
O primeiro registro jurídico de importância histórica, nesse sentido,
surgiu ainda na Idade Média, em 1215. A Magna Carta, também referida como
gérmen da legalidade geral e tributária19, previa que as prestações coercitivas

devem ser moderadamente fixadas.20 Referências à ideia de capacidade
contributiva foram feitas em textos de Maquiavel, Jean BODIN21 e de Adam SMITH22

Citado por Emilio GIARDINA (Le basi teoriche del principio della capacità contributiva , Milano,
Giuffrè, Editore, 1961, p. 6)
16

17

Apud GIARDINA, E. (op. Cit, p. 6)

COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 3ª ed. São Paulo, Malheiros, 2003, p.
16.
18

19

Neste sentido, ver UCKMAR, Victor. Princípio da legalidade: Aprovação das prestações coativas
pelos órgãos representativos – origem histórica. In: Princípios comuns do direito constitucional
tributário. 2.ed, Trad. Marco Aurélio Greco. São Paulo, Malheiros, 1999, p. 21-39.
20

COSTA, R.H. Op.cit, p. 15.

21

Apud GIARDINA, E. (op. Cit, p. 7)

22

Na Riqueza das Nações, Adam Smith claramente manifestou adesão ao valor da capacidade
contributiva, ao escrever que “os súditos de todos os Estados devem contribuir para a manutenção
do governo tanto quanto possível, isto é, na proporção das respectivas capacidades”. Referido por
MARTINS, Guilherme d Oliveira Waldermar. A capacidade contributiva limitará o poder criativo
tributário? Contributo para o estudo dos limites materiais ao poder de criar impostos. Curso de
mestrado – Direito Financeiro. Faculdade de Direito de Lisboa. Dezembro de 2000, p. 16.
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Modernamente, segundo apontamento de Regina Helena COSTA,
desde o sec. XVII o valor já se encontrava arraigado na sociedade: a injustiça na
carga tributária esteve por trás de grandes movimentos sociais da época, como a
Boston Tea Party, a Revolução Francesa e, entre nós, a inconfidência mineira.23
Marco fundamental na consagração constitucional do princípio foi o
Estatuto de Albertino, de 1848, cujo artigo 25 estabelecia que “devem os

contribuintes indistintamente contribuir na proporção de seus haveres para as
despesas do Estado”. Mas antes mesmo da fórmula italiana, a primeira
Constituição Brasileira (1824) deu grande passo nesse sentido, dispondo, em seu
art. 179, XV, que “ninguem será exempto de contribuir para as despezas do Estado

em proporção dos seus haveres.”24. A Constituição brasileira de 1946 também foi
emblemática na consagração do princípio, cunhando fórmula similar à atualmente
vigente: “os tributos terão caráter pessoal e sempre que possível serão graduados

conforme a capacidade econômica do contribuinte” (art. 202).
Curiosamente, o texto brasileiro de 1946 mais uma vez precedeu à
introdução da fórmula positivada no direito italiano, que teve assento no art. 53
Constituição Italiana de 1947 (e que, assim como o art. 25 do Estatuto de Albertino,
repercutiu em todo o mundo como paradigma de consagração jurídica do
princípio), segundo o qual “todos são chamados a concorrer aos gastos públicos

em razão de sua capacidade contributiva”.
Segundo afirma GRECO, a proximidade de tempo e sentido entre a
formulação brasileira da capacidade contributiva, em 1946, e a italiana, em 1947,
explica-se pela circunstância de Aliomar Baleeiro (membro da Constituinte de 46)
ser assíduo leitor da doutrina italiana.25
Lamentável que, no Brasil, a Emenda Constitucional 18/65 tenha
expurgado o texto referente ao princípio da Constituição de 1946. Somente depois
de um vácuo de mais de três décadas, é que a Constituição de 1988 reintroduziu a
23

COSTA, R.H. Op.cit, p. 16.

24

Disponível no link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao (acesso em 19/09/11).

25

GRECO, Marco Aurélio. Solidariedade Social e tributação. In: Solidariedade social e tributação.
GRECO, Marco Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005, p. 178.
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previsão expressa da capacidade contributiva em seu art. 145, p. 1º, devolvendonos, embora com outra redação, o preceito outrora suprimido: “sempre que
possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte”.
Em um vôo de pássaro no direito comparado, Regina Helena COSTA
observa que a preocupação com a capacidade contributiva aflorou no
constitucionalismo pós-guerra, voltado para as questões de ordem econômica e
social. Exemplo desse movimento foram as Constituições da Espanha (1945, art.
19), França (1946, art. 37), Iugoslávia (1946, art. 42), Bulgária (1947, art. 94),
Venezualea (1947, art. 94) e da já citada Constituição italiana.26/27

3.2

Formação

teórica

da

capacidade

contributiva

na

doutrina

contemporânea

Ao lado do panorama fático-normativo do desenvolvimento do
princípio, importa indicar os principais momentos teóricos relativos à trajetória
doutrinária da capacidade contributiva. Neste ponto, assiste razão a Emilio
GIARDINA ao sustentar que “não é fácil fixar de modo claro e preciso a origem e

desenvolvimento da teoria da capacidade contributiva, como corpo coerente e
sistemático da doutrina, dotado de postulados lógicos e claros”28
Supõe-se que apenas no século XIX a capacidade contributiva tenha
surgido como teoria precisa e coerente. De acordo com Carlos Palao TABOADA, a
consideração do problema como objeto da Ciência Jurídica deveu-se aos trabalhos
de Benvenuto GRIZIOTTI (1929), integrante e precursor da chamada Escola de
26

COSTA, R.H. Op.cit, p. 20, nota de rodapé 17.

27

Exceção importante é a Alemanha, que em sua atual Lei Fundamental deixou de reproduzir o
texto já insculpido na Constituição de Weimer, quedando silente sobre o princípio da capacidade
contributiva. Apenas disso, os tribunais alemães reconhecem a dedução do princípio da capacidade
contributiva e do mínimo existencial a partir da igualdade (FABO, Diego Marin Barnuevo. A proteção
do mínimo existencial no âmbito do IRPF)
28

GIARDINA, E. Op. cit., p. 7. (tradução livre)
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Pavia, autor que identificava a capacidade contributiva como a própria causa da
obrigação tributária.29
Não por acaso, a Itália veio a ser o grande palco de discussões
teóricas relativas ao tema, fato que pode ser explicado pela consagração, na
Constituição Italiana de 1947, do princípio da capacidade contributiva nos moldes
acima citados, despertando o interesse e curiosidade dos juristas daquele tempo
para a pesquisa científica na área.
Com efeito, depois de promulgada a Constituição de 1947, diversos
esforços doutrinários foram encetados na tentativa de promover a adequada
análise do art. 53 da Magna Carta Italiana, dentre os quais merecem referência os
trabalhos de Emilio GIARDINA (Le Basi Teoriche Del Principio della Capacità

Contributiva, de 1961), Ignacio MANZONI (Il principio della Capacità Contributiva
nell’ordinamento costituzionale italiano, de 1965), F. GAFFURI (L'attitudine alla
contribuzzione, de 1969) e F. MAFFEZZONI (Il principio della Capacità Contributiva
nel diritto tributário, de 1970).
Mas o principal marco teórico no assunto é, indubitavelmente,
representado pelo também italiano Francesco MOSCHETTI, por sua magistral
monografia El principio della Capacità Contributiva, originalmente publicada em
1971. A importância da obra, segundo explicam os prefaciadores da edição
espanhola30, deve-se, em primeiro lugar (i) porque seu trabalho se dedicou a
analisar e criticar as teorias precedentes, viabilizando, como um ‘aluvião’, a
sucessiva incorporação de novos aspectos que sedimentassem parte das
conclusões; em segundo lugar (ii) porque a obra se preocupa não tanto com a
determinação do conteúdo das palavras ‘capacidade contributiva’, mas
sobremodo com a análise da função do princípio jurídico e sua interpretação
sistemática na Constituição; por fim, (iii) a principal razão da centralidade da obra
de MOSCHETTI se deve à sua original preocupação com questionar o papel

29
30

Apud: Costa, R H, p. 17

El principio de capacidad contributiva. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980. (Tradução e
prefácio de Juan CALERO GALLEGO e Rafael NAVAS VAZQUEZ).
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fundamental que o sistema tributário representa ou pode representar na
transformação das estruturas sociais de seus dias.31
Nessa ordem de ideias, enquanto a doutrina tradicional, a exemplo
de GIARDINA afirma que a “capacidade contributiva não significa mais que o

expresso pelo vocábulo nela inserido: suscetibilidade de suportar o ônus
tributário, idoneidade para pagar o imposto”

32

, MOSCHETTI tem a ousadia de

defender, por exemplo, que o “princípio da capacidade contributiva não visa

somente tutelar a propriedade. (...) desempenha também uma importante função
de distribuição de renda”33 e que não se deve exacerbar atenção no “aspecto
garantista da capacidade contributiva” (tutela do interesse individual), em
prejuízo de seu “aspecto solidário” (tutela do interesse público).34 Precisamente
por se pautar nessa visão solidarística da capacidade contributiva é que
tomaremos a doutrina de Moschetti como eixo central para a análise do princípio,
sem deixar de sobrevoar algumas das teorias que precederam e sucederam o
grande mestre italiano, e que contribuíram, de algum modo, à consolidação
teórica de uma capacidade contributiva solidária, a que assim denominamos para
fazer alusão à perspectiva não pautada numa vertente liberal do princípio, mas
sobretudo iluminada ou qualificada pelo dever de solidariedade.35
Com este referencial em mente, trataremos, em seguida, de
examinar o conteúdo jurídico da capacidade contributiva à luz do princípio da
solidariedade, trazendo à baila os principais aportes doutrinários relativos ao
assunto. Em seguida, o objetivo é perquirir acerca dos desdobramentos da
capacidade contributiva solidária em prol de um sistema tributário (quanto mais
próximo do) justo.

31

Op. cit, p. 18-19.

32

GIARDINA, E. Op.cit, p. 5 (tradução livre)

33

MOSCHETTI, F. Op.cit., p.

34

MOSCHETTI, F. Op.cit., p.

35

Esta, com efeito, é a essencial contribuição de Moschetti, que qualifica a norma inscrita no art. 53
da Constituição Italiana como um dever de solidariedade. Aprofundaremos a questão no próximo
item.
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4. A capacidade contributiva solidária: origem e desenvolvimento

A capacidade contributiva é tratada na doutrina, tradicionalmente e
ainda nos dias de hoje, como corolário lógico do princípio da igualdade,
apresentando como conteúdo imediato a potencialidade para contribuir para os
gastos públicos (GRIZZIOTTI)36 ou a possibilidade econômica de pagar o tributo
(GIARDINA)37. De fato, este foi o sentido subjacente à expressão desde a largada
histórica da noção de capacidade contributiva – sentido este que sempre pautou o
tratamento juscientífico do tema.
Assim, o alcance primário da capacidade contributiva - o de que as
pessoas devem pagar impostos de acordo com seus índices de riqueza - sempre
esteve presente nas investidas teóricas no âmbito do direito tributário, desde
Grizziotti e Giardina, acima citados, até Berlilri, Sainz de Bujanda e Perez de Ayala 38,
para referir apenas alguns dos nomes da doutrina estrangeira.
Nesta linha de pensamento, a capacidade contributiva como
decorrência necessária da igualdade encontra assento imediato em todo e
qualquer sistema republicano de governo, inexoravelmente fundado na igualdade
formal (ausência de privilégios). Entre nós, Roque Antônio CARRAZZA
brilhantemente disserta sobre o assunto39, vinculando a capacidade contributiva,
nesse contexto, à manifestação de “fatos ou situações que revelam, prima facie, da

parte de quem os realiza, condições objetivas para, ao menos em tese, suportar a
carga econômica desta particular espécie tributaria”. 40
No Brasil, o primeiro a se preocupar detidamente sobre o princípio
da capacidade contributiva foi Aliomar BALEEIRO, em sua clássica obra Limitações

36

Apud COSTA, R. H. Op. cit., p. 22.

37

Op. cit, p.434.

38

A referência é fornecida por COSTA, R.H. op. cit, p. 23, nota de rodapé 6.

39

Neste sentido, conferir o seu Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo, Malheiros,
2011, item “capacidade contributiva e princípio republicano” (pags. 94 e 105)
40

CARRAZZA, R. A. Op. cit, p. 95.
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constitucionais ao poder de tributar, que aprofunda em diversas matizes a análise
do princípio insculpido no art. 202 da Constituição de 1946. Já naquele tempo, o
mestre definia a capacidade contributiva como a “idoneidade econômica para

suportar, sem sacrifício indispensável à vida compatível com a dignidade humana,
uma fração qualquer do custo total dos serviços públicos.”41
Para Alfredo Augusto BECKER, em uma posição similar a de Klaus
TIPKE42, a noção de capacidade contributiva não teria cunho jurídico, tratando-se
antes de uma regra ética, proveniente do direito natural. O mestre gaúcho,
contudo, radicaliza sua crítica à judicialização do princípio. Em suas palavras, “a

velhice do princípio e a ambiguidade da locução ‘capacidade contributiva’
mergulharam filósofos, financistas e juristas em alucinante balbúrdia, e para que a
confusão fique total, as modernas constituições canonizaram o princípio da
capacidade contributiva, convertendo-o em regra constitucional do Estado. É a
constitucionalização de um equívoco.”

43

Apesar das argutas críticas, BECKER não

deixa de assinalar diversos alcances de “eficácia jurídica” decorrentes da
consagração jurídica do princípio. O primeiro deles é precisamente a
obrigatoriedade de o legislador escolher, para a composição da hipótese de
incidência da regra jurídica criadora do tributo, exclusivamente signos
presuntivos de riqueza.44

41

BALEEIRO, Aliomar. Op. cit., p.

42

Nesse sentido: TIPKE, KLAUS. Moral tributaria Del Estado y de los contribuyentes. Trad. Pedro M.
H. Molina. Madrid, Marcial Pons, 2002.
43

BECKER, A. A. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo, Noeses, 2007, p. 514-515. Em outra
passagem, BECKER sustenta: Diante do princípio da capacidade contributiva, cada autor não toma

conhecimento , mas sim posição; isto é, desenvolve um trabalho que não é a constatação objetivade
um fato, mas sim a valorização subjetiva deste fato em relação ao conceito de bem comum
(autêntico ou falso) que, consciente ou inconscientemente, cada autor tem de justiça tributária. Em
síntese: o princípio da capacidade contributiva é genuína regra de Direito Natural.” P. 516
44

“Embora a regra constitucional que ‘canoniza’ o princípio da capacidade contributiva seja um
exemplo notável do fenômeno político contemporâneo da constitucionalização dos equívocos, e não
obstante aquele princípio do direito natural oferecer uma ‘ripugnanza’ a sua juridicização, apesar
de tudo, naquela regra constitucional ainda se encontra um mínimo de certeza e praticabilidade
que revela a sua natureza jurídica e fixa sua restrita eficácia jurídica (...) Primeiro alcance da
eficácia jurídica – (...) o legislador ordinário está juridicamente obrigado (...) escolher para a
composição da hipótese de incidência da regra jurídica criadora do tributo, exclusivamente signos
presuntivos de renda ou de capital (...) Por exemplo: será inconstitucional a criação de tributo ou a
criação de sua alíquota segundo uma discriminação racial (...) Segundo alcance da eficácia jurídica
– (...) o legislador ordinário está obrigado a escolher fatos que sejam presuntivos de uma espécie
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Também Geraldo ATALIBA e Cleber GIARDINO entendem que o
princípio se traduz “na exigência de que a tributação seja modulada, de modo a

adaptar-se à riqueza dos contribuintes”45. Aludindo à noção de capacidade
econômica, os autores conceituam-na como a “real possibilidade de diminuir-se

patrimonialmente, sem destruir-se e sem perder a possibilidade de persistir
gerando a riqueza de lastro à tributação”46
Na doutrina mais recente, ainda em solo brasileiro, podemos nos
referir à lição de Paulo de Barros CARVALHO, que sustenta:

é capacidade contributiva, ora empregada em acepção relativa ou
subjetiva, a repartição da percussão tributária, de tal modo que os
participantes do acontecimento contribuam de acordo com o tamanho
econômico do evento. Quando empregada no segundo sentido, embora
revista caracteres próprios, sua existência está intimamente ilaqueada à
realização do princípio da igualdade, previsto no art. 5º caput, do Texto
Supremo.

Outra importante referência na doutrina brasileira contemporânea é
a de Humberto ÁVILA, que em sua obra Isonomia Tributária aponta a capacidade
contributiva como “concretização específica do princípio da igualdade”. Em suas
palavras:
(...) o princípio da igualdade é mais amplo do que o princípio da
capacidade contributiva. Este, como será demonstrado, constitui a
concretização específica do princípio da igualdade, no caso das normas
tributárias primariamente criadoras de encargos. O âmbito de aplicação
do princípio da igualdade é, todavia, mais extenso que o do princípio da
capacidade contributiva, porque o princípio da igualdade tanto se aplica
para aquelas normas que têm por finalidade primária a criação de
encargos (subtração de valores) quanto para aquelas que têm por
de renda ou capital acima do mínimo indispensável, por exemplo: automóvel, aparelhos elétricos,
fumo, bebidas (exclusive água pura), etc. Terceiro alcance da eficácia jurídica - o legislador
ordinário está obrigado (...) a variar a alíquota e o ritmo de sua progressividade segundo a maior ou
menor riqueza presumível do contribuinte. (...) Quarto alcance da eficácia jurídica – sempre que
utilizar o substituto legal tributário, o legislador ordinário está juridicamente obrigado a,
simultaneamente, criar a repercussão jurídica do tributo sobre o substituído (...), outorgando ao
substituto o direito de reembolso ou retenção do valor do tributo perante o substituído.” (p.528530).
45

Apud: COSTA, R. H. Op. cit, p. 23.

46

Apud: COSTA, R. H. Op. cit, p. 23, nota de rodapé 6.
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finalidade primária a alteração de comportamentos (afetação dos
direitos de liberdade).47

Pois bem. Tradicionalmente tratada como vértice do princípio da
igualdade, a doutrina confere à capacidade contributiva o sentido primeiro de
“imposição conforme a riqueza”. De fato, é ponto comum e inequívoco entre os
teóricos que, de algum modo, debruçam-se sobre o tema da capacidade
contributiva tributária, o princípio segundo o qual “quem tem mais deve pagar

mais”, e “quem não tem nada, nada deve pagar”. Daí também aquela regra geral do
direito tributário de que hipótese de incidência tributária descreve um fato
revelador de riqueza, e é o praticante deste fato econômico que deve ser o
destinatário do tributo.
Contudo, este sentido primeiro e mais imediato da capacidade
contributiva é o corolário por excelência da igualdade formal no campo do direito
tributário, e tem estado presente desde os primórdios do Estado Fiscal,
acompanhando, inclusive, a trajetória constitucional dos Estados Liberais,
conforme referido de passagem.
Sem negar essa dimensão da capacidade contributiva, que
remanesce em sua importância e atualidade, a doutrina jurídica contemporânea
tem encarado o princípio com as lentes da solidariedade, conferindo-lhe alcance
muito mais longínquo e complexo. Trata-se de uma mudança de perspectiva que
se afina com a transição de paradigma estatal, reposicionando seu eixo central na
sociedade e não mais no indivíduo.
Na ótica do Estado Fiscal social, em primeiro lugar, deve-se pôr
relevo à circunstância de que a fórmula citada (“quem tem mais deve pagar mais”)
é reconhecidamente insuficiente se tratada como mero mandamento de

proporcionalidade. Os esforços legislativos e doutrinários em abraçar o critério de
progressividade do sistema representam, sem dúvida, um avanço imprescindível
no caminho da solidariedade, porque vai além da consideração meramente formal
47

ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo, Malheiros, 2008, p. 370
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do princípio igualdade, supondo diferenças em prol da realização da igualdade
substancial. Nesse sentido, é a afirmação de Diego Marin B. FABO:

a exigência de que a igualdade é princípio inspirador do sistema
tributário demanda inescusável atenção aos princípios da capacidade
econômica e progressividade como mandamentos de desigualdade ou
diferenciação necessários para lograr a igualdade real48

É neste patamar teórico que o princípio da solidariedade começa a
apresentar relevância. Com efeito, a exigência de progressividade, para dar cabo à
função redistributiva da renda, é uma das mais relevantes projeções da
capacidade contributiva solidária, que serão analisadas mais detidamente no
tópico subseqüente. Cumpre, por ora, compreender a origem e os fundamentos
teóricos da capacidade contributiva solidária.
Foi MOSCHETTI o responsável por pioneiramente relacionar
capacidade

contributiva

e

solidariedade

como

conceitos

absolutamente

dependentes. Sua original contribuição está em atrelar o conteúdo do princípio da
capacidade contributiva ao dever de solidariedade e desprendê-lo do princípio da
igualdade (como tradicionalmente a questão é tratada), extraindo dessa nova
orientação importantes consequências jurídicas. Com os olhos voltados ao art. 53
da Constituição italiana, MOSCHETTI afirma, de um lado, que “o princípio da

capacidade contributiva é formado expressamente na Constituição italiana e tem
um valor autônomo, sem ser absorvido pelo princípio da igualdade”49, e de outro,
que “solidariedade e capacidade contributiva são dois aspectos da mesma

realidade”50 Para o autor, a ideia de concorrer com os gastos públicos, inserta no
citado art. 53, traz em si um imperativo de solidariedade, de “participar com
outros” (concorrer) para uma finalidade comum (gastos públicos).

48

Procurar pag – item 1.1. da parte 2.

49

MOSCHETTI, Francesco. O princípio da capacidade contributiva. In: FERRAZ, Roberto Botelho.
Princípios e limites da tributação. São Paulo, Quartier Latin, 2009, p. 285 (grifo no original)
50

Idem, p. 284.
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A construção teórica de MOSCHETTI, que trata a capacidade
contributiva como princípio qualificado pelo dever de solidariedade, é feita a partir
de uma retrospectiva histórico-normativa do princípio no direito italiano. Neste
sentido, é de suma importância a comparação realizada pelo autor entre o artigo
25 do Estatuto Albertino (1848) e o art.53 da atual Constituição italiana, apontando
diferenças que refletem a passagem de uma constituição liberal para outra com
ideais reformistas. Para melhor compreender a questão, cumpre reproduzir os
dispositivos citados:

Art. 25. Devem os contribuintes indistintamente contribuir na proporção
de seus haveres para as despesas do Estado.
(Estatuto Albertino, 1848)

Art. 53. Todos são chamados a concorrer aos gastos públicos em razão
de sua capacidade contributiva.
O sistema tributário é informado pelo critério da progressividade
(Constituição Italiana, 1947)

Assim, o autor contrasta o preceito contido no Estatuto Albertino e
aquele previsto na Constituição de 1947: enquanto o primeiro afirma o princípio da
legalidade, critério de justiça formal, com caráter mais geral, o segundo, ao aludir
à capacidade contributiva e à progressividade do sistema tributário, afeta direta e
exclusivamente a esfera fiscal, expressando um princípio de justiça substancial.
Observa MOSCHETTI que o art. 53 substitui com modificações importantes o art.
25 da Constituição Albertina, especialmente no que tange (a) à determinação dos
sujeitos passivos (não só os súditos, mas todos, indistintamente); (b) às hipóteses a
que é referido o dever contributivo (não há mais apenas a referência “haveres”,
mas a “capacidade contributiva”); (c) à sua finalidade (não mais “cargas do Estado”
e sim “gastos públicos”) e (d) no critério de imposição (não mais
proporcionalidade, e sim progressividade do sistema).
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O art. 53 ganha reforçado sentido com a interpretação sistemática
no texto da Constituição italiana, em especial a do art. 2º, que exige o cumprimento
dos deveres inderrogáveis de solidariedade política, econômica e social.
Novamente recorremos às palavras do mestre:

O art.53 – lido também à luz de outras normas constitucionais e in primis
do art. 2º da Constituição italiana – concretizou, portanto, o fundamento,
a razão substancial da razão tributária (“concurso aos gastos públicos”)
não no abstrato poder formal da lei, nem no interesse individual
comutativo, senão no dever de solidariedade que vincula o bem comum à
potencialidade de cada sujeito que forme parte de uma comunidade. (...)
No âmbito das relações solidárias, o fundamental critério de justiça se
sintetiza na fórmula de ‘cada um segundo a capacidade, a cada um
segundo as necessidades’51

Em seguida, MOSCHETTI contrasta a perspectiva solidarista
atualmente acolhida na Constituição com aquela visão individualista presente no
Estatuto de Albertino:

De um lado, em consequência, a solidariedade requer – no plano
tributário – o critério de repartição ‘em razão da capacidade
contributiva’; de outro, a assunção de dito critério como princípio-base
na repartição dos tributos, indica uma visão da relação entre cidadãos e
sociedade, que não se baseia já no individualismo (dominante na época
do Estatuto de Albertino) senão em uma síntese daqueles ideiais de
liberdade e sociabilidade de que é própria do solidarismo (o Estado é
para o indivíduo, mas as potencialidades do indivíduo são o pressuposto
de um dever de cooperação pelo interesse comum. 52

Esta nova forma de interpretar o princípio da capacidade
contributiva – considerada pelo autor italiano mais do que mera projeção da
igualdade, mas como a outra face da solidariedade - provocou fortes ecos na
doutrina do direito tributário, que atualmente tem voltado seus olhos para a
problemática do mínimo existencial (intributabilidade das riquezas indispensáveis
51

MOSCHETTI, F. O princípio..., p. 283-284.

52

Idem, p. 284-285.
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à sobrevivência), da progressividade do sistema (função redistributiva da renda),
e ainda, a atuação do direito tributário para persecução de finalidades extrafiscais,
notadamente de índole social e ambiental.
Nesta linha, podemos citar, a título de exemplo, a obra de Emilio
Cencerrado MILLAN53 e Diego Marin Barnuevo FABO54, dedicadas à análise do
mínimo isento no direito espanhol (este último, no âmbito do IRPF), os trabalhos do
português Jose Casalta NABAIS55 em torno do princípio da solidariedade e do
dever fundamental de pagar tributos e dos italianos Augusto FANTOZZI56 e Claudio
SACCHETTO57, também relativamente à solidariedade. Entre nós, notáveis são os
trabalhos de Ricardo Lobo TORRES58 e Marco Aurélio GRECO59, que realizam
interessante aproximação entre solidariedade social e a tributação, com especial
enfoque à temática do mínimo existencial.
Também no âmbito da filosofia passou-se a relacionar tributação e
solidariedade. A grande referência no tema é o filósofo John Rawls, para quem os
conceitos essenciais de “valor equitativo das liberdades políticas” e de “igualdade
equitativa de oportunidades” dependem da tributação progressiva.60
Nesta ordem de ideias, somos desafiados a responder à seguinte
questão: é possível extrair (ou construir), a partir de nosso sistema jurídico

53

MILLÁN, Emilio Cencerrado. El mínimo exento en el sistema tributario español. Madrid, Marcial
Pons, 1999
54

FABO, Diego Marin Barnuevo. A proteção do mínimo existencial no âmbito do IRPF. Madrid, Colex,
1996.
55

NABAIS, Jose Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Contributo para a compreensão
constitucional do Estado Fiscal Contemporâneo. Almedina, Coimbra, 1998. Solidariedade Social,
Cidadania e Direito Fiscal. In: Solidariedade social e tributação. GRECO, Marco Aurelio; GODOI,
Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005.
56

FANTOZZI, Augusto. Il sistema tributário tra liberta di iniziativa economica e solidarietà sociale. In:
Il diritto dell’Economia, 3, 1994, p. 567 e ss.
57

SACCHETTO, Claudio. O dever de solidariedade no direito tributário: o ordenamento italiano. In:
Solidariedade social e tributação. GRECO, Marco Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo,
Dialética, 2005.
58

TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro, Renovar, 2009.
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GRECO, Marco Aurelio. Solidariedade social e tributação. In: Solidariedade social e tributação.
GRECO, Marco Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005.
60

GODOI, M.S. Op. cit. p.157.
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constitucional, o princípio da capacidade contributiva, especificamente uma
capacidade contributiva de índole solidária? Qual é o conteúdo do princípio da
capacidade contributiva sob a perspectiva da solidariedade? Quais são as
principais

consequências

jurídicas

decorrentes

do

reconhecimento

da

consagração constitucional desse princípio? É o que passaremos a examinar na
sequência.

5. Solidariedade e capacidade contributiva na Constituição Brasileira
de 1988.

Mencionamos em itens precedentes a configuração textual da
capacidade contributiva tributária na Constituição de 1988. O que nos cumpre
indagar, agora, é quanto ao conteúdo jurídico da capacidade contributiva em nosso
direito positivo constitucional à luz do princípio da solidariedade.
Antes, cabe referir que o modelo de Estado adotado na CF/88
corresponde a uma complicada síntese entre Estado de Direito e Estado Social,
que mistura elementos de um individualismo abstrato voltado à liberdade e à
segurança formal, com elementos próprios de um solidarismo, preocupado com a
garantia de direitos sociais e econômicos.61 Segundo assinala Tercio Sampaio
FERRAZ JUNIOR, a Constituinte de 87 propôs um verdadeiro processo de

transformação do Estado, comprometido não com a persecução de um modelo
externo específico, mas com a superação do regime autoritário de 1964, o que
explica esse elo próprio que liga tendências tão distintas (“ora uma social-

democracia com traços coorporativistas, ora um neoliberalismo com traços
intervencionaistas, ora um capitalismo com traços estatistas, ora um
desenvolvimentismo com traços assistencialistas”62). Para GRECO, houve uma
61

FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Notas sobre as Constituições sociais e solidariedade no contexto do
Estado Democrático de Direito. In: Solidariedade social e tributação. GRECO, Marco Aurelio; GODOI,
Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005, p.208-209.
62

Idem, p. 209.
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verdadeira transição entre uma Constituição do Estado (preocupada apenas com o
aparato estatal e o mero exercício do poder) para uma Constituição da Sociedade
(de matriz solidária, preocupada, sobretudo, com questões socioeconômicas).63
Esta mudança de paradigma, com novo enfoque para o princípio da
solidariedade, encontra-se refletido nas primeiras palavras do texto constitucional.
O preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 aponta para o ideal de uma
sociedade fraterna, ao passo que seu art. 3º insere, como o primeiro dos objetivos
fundamentais da República, o ideal de uma “sociedade livre, justa e solidária”. Ao
longo do texto constitucional, a ampla gama de direitos pertencentes às
designadas terceira e quarta gerações (direitos fundamentais sociais e de
solidariedade/ecológicos), o que se constata com um correr de olhos pelos artigos
5º a 7º (direitos fundamentais enunciados antes mesmo da organização do
Estado), arts. 170 (princípios gerais da atividade econômica, dentre eles a “redução
das desigualdades regionais e sociais”) art. 193 (“a ordem social tem como base o
princípio do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”), arts. 196 e
ss. (da saúde), art. 201 e ss. (previdência e assistência social), para citar alguns
exemplos.
No campo do direito tributário, o princípio da solidariedade encontra
privilegiada expressão na nossa Carta Magna. Em primeiro lugar, notadamente,
pela louvável reinserção do princípio da capacidade contributiva na quadra
constitucional. Também podem ser apontados como projeções da solidariedade,
por exemplo, a gama de imunidades tributárias tendentes a proteger ou fomentar
a proteção dos direitos fundamentais (art. 150, VI, CF, especialmente alíneas ‘b’, ‘c’
e ‘d’, com realce para as imunidades de entidades filantrópicas e de assistência
social), a imunidade do ITR para pequenas glebas rurais (art. 153, p. 4º, inc. II), a
seletividade do IPI e ICMS, em função da essencialidade das mercadorias ou
serviços (art. 153, p. 3º, inc. I e art. 155, p. 2º, inc. III), a previsão de um adequado
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GRECO, M.A. Op. cit, p.178.
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tratamento tributário para as sociedades cooperativas64 (art. 146, III), assim como
todo o regramento constitucional tributário relativo às contribuições sociais.
Todos esses aspectos, de menor ou maior abrangência, encontram
assento na plataforma comum do princípio da capacidade contributiva: esta é, por
excelência, o veículo de expressão e densificação do princípio da solidariedade no
campo do direito tributário. Daí parecer-nos apropriado falar em capacidade

contributiva solidária para indicar a dimensão necessariamente solidarística que a
capacidade contributiva assume no texto e contexto da Constituição Brasileira de
1988.
E como não está ao nosso alcance tratar de todas as projeções e
implicações da consagração jurídica de uma capacidade contributiva solidária, tal
qual encontramos na CF88, concentraremos nossa análise no que acreditamos ser
os dois eixos centrais sobre os quais a temática se desenvolve: progressividade
tributária e mínimo existencial.

5.1

Progressividade e finalidade redistributiva do sistema tributário

Em análise do artigo 53 da Constituição Italiana, Francesco
MOSCHETTI é enfático ao afirmar que a “característica solidária inspira toda a sua

disciplina e, portanto, comporta conseqüências não só no plano qualitativo (eleição
do fato imponível) senão também no plano quantiativo (montante da
contribuição).”65 E com isso, conclui que não se trata apenas de “‘quem tem deve
pagar por quem não tem’ e ‘quem tem mais deve pagar por quem tem menos’,
senão precisamente quem tem mais deve pagar ‘mais que proporcionalmente em
relação a quem tem menos”66 Para ele, o princípio da solidariedade exige a

64

Lembra Marciano de Godoi que as cooperativas são a instituição mais desenvolvida da chamada
“economia solidária (op. cit., p. 164)
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MOSCHETI, F. Op. cit, p. 280
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Idem, p. 280.
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redistribuição de renda, que no direito tributário, realiza-se em especial pelo
critério da progressividade.
Segundo explica o autor, o imposto tem demonstrado ser um útil
instrumento da chamada “revolução silenciosa” (intervenção fiscal com fins
sociais), que se opera essencialmente por duas formas: de um lado, favorecendo
situações econômicas que carecem de tutela (ex: mínimo isento, dedução por
cargas familiares, deduções ou reduções por tipo de trabalho, tal como
artesanato); de outro, incrementando a carga tributária sobre situações de
especial riqueza (tributação progressiva da renda, gravame dos incrementos
patrimoniais em geral).67 Entre a impossibilidade absoluta de contribuir (mínimo
isento ou existencial, que será tratado à frente) e a situação de especial riqueza
(alta possibilidade de contribuir, vedado o efeito confiscatório), a tributação deve
ser progressivamente graduada, onerando com maior intensidade aqueles que
possuem mais elevados níveis ou índices de riqueza.
A utilização dos impostos progressivos, não de agora, está
disseminada nas legislações tributárias contemporâneas. É o que outrora anotou
Baleeiro: “os impostos progressivos são universais. Parece que não existe nenhum

país, em grau apreciável de civilização, que não os empregue. Essa utilização, além
disso, tende a estender-se, cada vez mais, a maior número de impostos”.68
Para melhor compreensão do sentido e alcance do termo,
recorramos ao ensinamento de Mary Elbe Queiroz:

na imposição dos tributos, a progressividade sintetiza-se por meio de
alíquotas crescentes e progressivas, em função do aumento das
respectivas bases de cálculo, isto é, a incidência do tributo aumenta em
percentuais à medida em que aumentam as grandezas de valores que
compõem a base de cálculo. 69

67

Idem, p. 286-287
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BALEEIRO, A. Op. cit, p. 753.
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Apud CARRAZZA. Op. cit, p. 97, nota de rodapé 47.
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Note-se que, em confronto com o critério da progressividade, a
proporcionalidade apresenta-se de todo insuficiente, não apenas porque fere o
princípio da igualdade em sua dimensão material (tributando em idêntica
proporção pessoas que se encontram em situações materialmente distintas)70,
mas também porque frustra a função redistributiva da renda, mandamento de
solidariedade incutido no sistema de direito tributário.
A exigência de progressividade tributária encontra-se expressa em
algumas passagens do texto constitucional atinente ao sistema tributário, em
relação ao Imposto de Renda (art. 153, §2º, I) e ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (art. 153, §4º, I). Contudo, não se deve restringir o âmbito de
abrangência da progressividade a essas figuras impositivas, uma vez que a
progressividade encontra no princípio da capacidade contributiva o seu principal
fundamento constitucional, sendo possível deduzi-la como mandamento implícito
do art. 145, § 1º, CF.
Com olhos postos no comando do art. 145, § 1º, Roque Antonio
CARRAZZA sustenta que no Brasil, todos os impostos, em princípio, devem ser
progressivos, permitindo a graduação da prestação tributária em conformidade
com a capacidade econômica do contribuinte. Para o autor, a ressalva do texto
constitucional, contida na expressão “sempre que possível”, refere-se aos
impostos cuja regra-matriz seja incompatível com a progressividade, como é o
caso do ICMS e IPI.71 À exceção dessas duas figuras, para CARRAZZA todos os
impostos devem ser progressivos.72 Contudo, mesmo nesses casos, conforme
veremos, o direito tributário não escapa à irradiação do princípio da capacidade
contributiva, que por injunção da solidariedade social, vê-se protegido em seu
núcleo duro (“mínimo isento” ou “mínimo existencial”).
70

Nesse sentido, certa é a afirmação de CARRAZZA de que o critério de proporcionalidade colide
com a capacidade contributiva, pois faz com que pessoas economicamente fracas e fortes paguem
na mesma proporção. Assim, para ele, as leis devem estruturar os impostos de tal modo que,
quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota aplicável (op. cit, p. 97 e ss.)
71
72

CARRAZZA, R.A. Op. cit, p. 112

Acrescenta CARRAZZA, por outro lado, que o mandamento constitucional do art. 145, §1º não
alcança as taxas e contribuições; para o autor, nada impede que tais figuras sejam graduadas de
acordo com a capacidade econômica, mas tal exigência não deflui ria do citado preceito
constitucional (op. cit, p. 95)
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Nesse contexto, merecem ser reputados inconstitucionais os
impostos com alíquota fixa, assim como impostos regressivos que não atendam
finalidades extrafiscais.73
O imposto sobre os rendimentos é o tributo que, por excelência,
comporta a progressividade, e, por conseguinte, apresenta a potencialidade de
atender à desejada função redistributiva da renda. No nosso sistema tributário,
porém, o atendimento a esse fim encontra-se sobremaneira prejudicado à vista da
estruturação infraconstitucional do imposto sobre a renda, com poucas faixas de
incidência e uma variação restrita de alíquotas. Contundente é a crítica de
CARRAZZA a esse respeito, a sustentar que “cinco alíquotas e, ainda por cima,

sobre valores pequenos e extremamente próximos entre si é (...) muito pouco para
abarcar todo o universo de rendimentos mensais possíveis das pessoas físicas”. Na
prática, esta aleijada progressividade do imposto de renda resulta por agredir o
próprio princípio da capacidade contributiva, uma vez que todos os que recebem
rendimentos mensais superiores a R$ 3.743,19 (quer receba quatro mil reais por
mês, quer receba um milhão) são tributados pela mesma alíquota de 27,5%.74
Sob as lentes da solidariedade, outro mandamento fundamental da
capacidade contributiva é que a progressividade não se dirige, tão somente, a cada
uma das figuras impositivas, mas também, e sobretudo, ao sistema tributário

como um todo. Vale dizer, é insuficiente que este ou aquele imposto seja pautado
pela progressividade se o sistema tributário globalmente considerado revele-se
regressivo. Trata-se de decorrência lógica e necessária do repisado princípio da
solidariedade, que impõe ao direito tributário a persecução do fim redistributivo
da renda. Aliás, é esta a interpretação feita por MOSCHETTI a partir do parágrafo
segundo do artigo 53 da Constituição italiana:

o parágrafo segundo do artigo 53 não requer que cada imposto em
particular seja progressivo no sentido completo do termo; requer que
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COSTA, R.H. Op. cit, p. 79

74

Idem, p. 128.
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cada imposto (e, por conseguinte, o sistema tributário em seu conjunto,
seja ‘informado’ por critérios de progressividade.

De tudo o que se expôs, parece claro que a progressividade do
sistema é decorrência primária do princípio da capacidade contributiva de caráter
solidário, na medida em que, se devidamente aplicada, realiza a almejada justiça

distributiva e permite a redução das desigualdades sociais.
Avancemos, agora, para alguns aspectos essenciais relativos ao
mínimo existencial sob a ótica da capacidade contributiva solidária.

5.2

O mínimo existencial no quadro da capacidade contributiva solidária

Mais uma vez, abre-se o tópico com os valiosos ensinamentos de
Francesco Moschetti, que não poderia tematizar o princípio de capacidade
contributiva e da solidariedade sem explorar o mínimo existencial 75. Para o autor
italiano, pensar a capacidade contributiva como potência econômica genérica é um
ponto de partida necessário, mas ainda insuficiente. Depois de definir a capacidade
contributiva como “aptidão concreta e real de contribuir”, o jurista ressalta que o
princípio tem conteúdo específico, necessariamente referido a uma potência
econômica, constituída pela riqueza de um sujeito que supera o mínimo vital. É
dizer, não existe capacidade contributiva quando falte ou se tenha só o necessário
para sobreviver.76
Acreditamos que a compreensão da capacidade contributiva neste
núcleo fundamental, avançando a mera consideração de uma ‘potência econômica
genérica’, traduz-se na dimensão de solidariedade da capacidade contributiva. E

75

Francesco Moschetti, como boa parte dos italianos, referem-se à expressão “mínimo vital”. Já os
espanhóis, a exemplo de Emilio Cencerrado Millan, preferem o termo “mínimo isento”, por parecerlhe indicativo do universo do direito tributário . Utilizaremos quaisquer das expressões
indistintamente.
76

MOSCHETTI, F. Op. cit, p. 68.

263

tratar do mínimo vital a partir do princípio da solidariedade social, ou de uma
capacidade contributiva solidária, parece-nos conduzir a importantes resultados
jurídicos.
A primeira questão a enfrentar diz com o âmbito de abrangência do
mínimo vital. Ou seja, o que deve ser considerado mínimo vital para efeito de
limitação da imposição tributária? Difícil apresentar uma resposta bem definida a
tal questão, precisamente porque o mínimo vital é caracterizado por certa

elasticidade, ficando seu conteúdo a depender de fatores de lugar, tempo,
costume e preços variáveis.77
Além disso, a proteção do mínimo vital pode apresentar diferente
sentido e alcance a depender da figura tributária. Apesar de acreditarmos que
toda e qualquer figura impositiva deva respeitar o mínimo vital, o nível de proteção
difere de acordo com o tipo de tributo que se toma em consideração. Quanto aos
tributos diretos, tais como o imposto sobre o patrimônio e a renda, nos quais é o
próprio contribuinte que suporta o ônus financeiro, o atendimento ao mínimo vital
é facilitado em razão da estrutura normativa do tributo. Entre esses, mais
especificamente os impostos pessoais, que se referem a índices diretamente
referidos à pessoa, são os que permitem com melhor fidelidade a adequação da
prestação tributária com a proteção do mínimo vital.
É neste contexto que encontramos o imposto sobre os rendimentos

da pessoa física como o campo, por excelência, da realização do mínimo
existencial78, uma vez que permite afastar a tributação (por meio do mecanismo
das deduções) sobre os valores destinados à subsistência do ser humano, como
saúde e educação.79 O conteúdo a ser conferido ao mínimo vital no âmbito do IRPF
encontra alguma divergência na doutrina. Contudo, é majoritário o entendimento
77

MILLAN, E.C. Op. cit, p. 27
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Cf. nesse sentido, a obra de Diego FABO, examinando o mínimo isento no âmbito do IRPF na
legislação espanhola. (FABO, Diego Marin Barnuevo. A proteção do mínimo existencial no âmbito do
IRPF. Madrid, Colex, 1996.)
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Embora na legislação brasileira o imposto sobre a renda se apresente, mais uma vez, aquém dos
desígnios constitucionais. A dedutibilidade das despesas necessárias à subsistência apresenta-se
de todo insuficiente: não permite, p.ex. dedução dos valores desembolsados com medicamentos e
alimentação; impõe um baixo limite para despesas com educação, etc.
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de que o mínimo não se encontra atendido pela tão só intributabilidade das
despesas necessárias com a subsistência física da pessoa. Para essa linha de
pensar, é necessário que tudo quanto seja necessário a uma vida econômica e

social digna deve ser contemplada pelo mínimo isento.
Na visão de Martin DELGADO, o mínimo vital pode abarcar o chamado
“mínimo físico”, mas também o “mínimo social”, e ambas as variações se vinculam
ao conceito de justiça, com o que se afirma a necessária existência de um sistema
tributário justo.80
Em semelhante sentido, MANZONI defende que o conteúdo do
mínimo vital pode abarcar tanto um “mínimo” (para a cobertura das necessidades
físicas) como um “máximo” (para as necessidades intelectuais e espirituais do
indivíduo), e nessa linha propugna uma aplicação do conceito do mínimo existencial
para que sejam atendidas ambas as dimensões. O mesmo autor defende que o
conteúdo do mínimo vital guarda relação com ingressos e gastos públicos de um
país.81 Nesse sentido, defende que quanto melhor a situação econômica do país,
maior é maior é o conteúdo do mínimo isento que o Estado pode garantir (relação
diretamente proporcional). Quanto ao segundo fator, a relação é inversa: quanto
maior o nível de serviços públicos ofertados, menor é o nível de mínimo isento que
o indivíduo necessita ver garantido.82
Construção similar, no Brasil, é a de Ricardo Lobo TORRES, que
visualiza um duplo aspecto no mínimo existencial: (1) proteção negativa contra a
incidência de tributos sobre os direitos sociais mínimos de todas as pessoas e (2)
de proteção positiva consubstanciada na entrega de prestações estatais materiais
em favor dos pobres. Quanto aos chamados direitos sociais máximos, devem ser
obtidos na via do exercício da prática reivindicatória e orçamentária, a partir do
processo democrático.
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Apud MILLAN, E.C, Op. cit, p. 39.
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Apud MILLAN, E.C. Op. cit, p. 41.
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Idem, p. 41.

265

A esse respeito, das mais interessantes contribuições de MOSCHETTI
é a conexão que ele estabelece entre os artigos 53 e 36 da Constituição Italiana, o
que lhe permite, por um lado, reafirmar a definição do mínimo isento em base
solidária e, de outro lado, dar um conteúdo mais concreto a essa figura, de modo a
considerar não só a cobertura das necessidades meramente físicas, mas todas as
que correspondem a uma existência livre e digna da pessoa e de sua família. Do
artigo 36, que preceitua que o “trabalhador tem direito à retribuição proporcional
à quantidade e qualidade de seu trabalho e em todo caso suficiente para
assegurar a si e a sua família uma existência livre e digna”, MOSCHETTI extrai que
(a) o imposto nunca pode gravar uma retribuição apenas suficiente; (b) o mínimo
não é o mínimo vital, mas o mínimo para uma existência livre e digna; (c) os
tributos que recaem sobre as pessoas devem sempre ter em conta as situações
familiares. E não obstante o art. 36 apenas se refira aos trabalhadores, MOSCHETTI
estende o dispositivo a todos os cidadãos, não apenas porque todos têm o dever de
trabalhar (art. 4º) como também porque diferenciar trabalhadores autônomos dos
empregados constituiria uma discriminação injustificada e contrária ao art. 3º da
Constituição Italiana.
Postura diversa é a de Diego Barnuevo FABO que critica a teoria que
identifica a proteção do mínimo isento ao denominado mínimo existencial
sociocultural83. Ao parecer do autor, existe uma ordem de prelação na destinação
da riqueza do indivíduo: primeiro, deve atender a suas necessidades vitais e dos
sujeitos que se encontrem sob sua proteção; depois, a partir do excedente,
contribuir para o sustento dos gastos públicos; e, em terceiro, com a quantidade
que restar, a satisfação das demais necessidades socioculturais.84
Apesar de as análises acerca do mínimo vital, no campo do direito
tributário, concentrarem-se no âmbito do imposto de renda da pessoa física, não é
apenas nesta figura que o princípio da proteção ao mínimo vital tem aplicação.
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FABO, D.M.B. op. cit, p. 26-27
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FABO, D.M.B. op. cit, p. 26-27.
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Ora, a capacidade contributiva solidária não permite excepcionar a
proteção do mínimo vital, que é núcleo duro, limite infenso a qualquer tipo de
imposição fiscal.85
Assim, não apenas o imposto sobre a renda deve atender ao mínimo
existencial, como toda e qualquer figura impositiva. Como explica MOSCHETTI, os
índices de capacidade contributiva são plurais porque plurais são fatos
reveladores de riqueza, o que afasta a possibilidade de imposto único86. Deve-se
ter presente, enfim, que a capacidade contributiva é uma aptidão global revelada
por alguns índices parciais que, enquanto tais, são manifestações diretas da
disponibilidade econômica global.87 Para o autor, a capacidade contributiva requer
uma multiplicidade de impostos, o que por sua vez implica níveis diferentes de
personalização.
No que tange aos impostos indiretos, nos quais o ônus econômico do
tributo não é suportado pelo contribuinte, mas por terceiro (notadamente, o
consumidor de produtos e serviços), o atendimento ao mínimo vital se dá com a
intributabilidade dos artigos de primeira necessidade. Tal é a visão de MOSCHETTI,
EMILIO MILLAN e SAINZ DE BUJANDA, para citar apenas alguns dos nomes mais
prestigiosos da doutrina estrangeira relativa ao tema.
Até mesmo os tributos extrafiscais devem atender ao mínimo vital, e
com amparo ainda mais reforçado no princípio da solidariedade social. Ora, se a
própria existência dos tributos extrafiscais encontra respaldo na matriz
solidarística do direito tributário, visando sempre à persecução do bem comum
(social, econômico, ambiental), não seria razoável que a tributação extrafiscal
escapasse ao mandamento de proteção ao mínimo vital.
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A tal ponto de autores como Mizabel Derzi defenderem tratar-se de imunidade implícita, e
cláusula pétrea insuscetível de mutação constitucional.
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Nesse sentido, já afirmava Voltaire: “Impôt unique, impot inique”. Apud: COSTA, R.H.Op. cit, p. 30.

MOSCHETTI, F., p. 259 e ss. Daí entender MOSCHETTI que um sistema tributário vinculado ao
princípio da capacidade contributiva deve compreender impostos sobre a) renda global líquida; b)
patrimônio global líquido; c) gasto global; d) incrementos patrimoniais; e) incrementos de valor.
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A propósito, de grande valia é o ensinamento de MOSCHETTI, para
quem a imposição extrafiscal representa um limite a mais no atendimento à
capacidade contributiva88. Para ele, não é ilimitada a liberdade do legislador na
utilização do imposto com fins sociais, na medida em que esta atuação não tem
espaço quando represente perigo econômico ou implique violação a princípios
jurídicos.89 Aceitar o princípio da capacidade contributiva e qualificá-lo em seu
sentido social por certo não autoriza tirar com uma mão o que se concedeu com a
outra: pelo contrário, representa um novo limite para o legislador, obrigado que
está a observar não somente um, mas sim dois requisitos (a capacidade
econômica e as exigências coletivas).

6. Considerações finais

Pretendeu-se demonstrar com o presente artigo que a capacidade
contributiva não pode ser pensada de forma apartada do inarredável dever de
solidariedade social, ao qual hoje todos somos convocados a atender, sempre na
dimensão de nossas capacidades. A ideia se coaduna, por certo, com a existência
de um Estado Democrático de Direito com viés social, como é o caso do modelo de
Estado consagrado pela Constituição Brasileira de 1988.
A adequada consideração da capacidade contributiva, portanto,
impede que a analisemos como simples projeção do princípio da igualdade. Como
vimos, embora a dimensão de igualdade (formal e sobretudo material) seja um
importante aspecto da capacidade contributiva, o conteúdo desta não se resume a
um mero desdobramento da isonomia. Tal como hoje é situada nas constituições
modernas e considerada pela doutrina mais abalizada, a capacidade contributiva
constitui-se, principalmente, em projeção do princípio da solidariedade no direito
tributário.
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MOSCHETTI, F. op. cit., p. 287 e ss.

89

Idem. P. 287 e ss.
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Essa forma de encarar o princípio conduz a implicações de relevo,
como demonstramos no último dos tópicos deste trabalho: (a) a necessária
progressividade dos tributos e do sistema tributário como um todo, para que seja
possível o atendimento à função redistributiva da renda e a minoração das
injustiças sociais; (b) a máxima proteção do mínimo vital compatível com a
realidade socioeconômica do país, o que, em todo o caso, deve assegurar (b1) a
observância do mínimo vital em todas as figuras tributárias, notadamente os
impostos indiretos e extrafiscais; (b2) a intributabilidade de um mínimo necessário
para a existência física e socio-cultural da pessoa e da família.
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PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO: A LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E
SUA MITIGAÇÃO

1. Introdução

Motivados pela inquietação que nos surte as relações entre o
princípio da estrita legalidade e a utilização de medidas provisórias no campo
tributário, redigimos este artigo com a intenção de analisar as relações entre o
sistema de governo adotado no Brasil, o presidencialismo de coalização, as
medidas provisórias e o princípio da estrita legalidade tributária.
Para tanto, partimos de uma análise histórica e conceitual para
delimitar o conteúdo e alcance do princípio da estrita legalidade tributária,
demonstrando que o mesmo encontra-se assentado no Estado Democrático de
Direito e princípio republicano, que tem por corolário o princípio da tripartição dos
poderes e que, portanto, a atividade tributária deve ser pauta pela lei emanada por
órgão legislativo representativo da soberania popular, isto é, somente poderá
haver atividade tributária onde houver o consentimento popular.
Em seguida, observaremos o sistema de governo adotado no Brasil, o
presidencialismo de coalizão, sua configuração e sua influência na determinação
do poder da agenda legislativa no Brasil. Com efeito, as altas taxas de sucesso e
dominância demonstram que o poder de agenda legislativa brasileira concentra-se
quase que exclusivamente nas mãos do Poder Executivo.
A situação agrava-se ainda mais pela constitucionalização da
permissão na utilização de medidas provisórias, o que aumenta expressivamente
este poder de agenda do Executivo.
A

partir

da

edição

da

Emenda

Constitucional

32/2001,

demonstraremos como as medidas provisórias auxiliaram na concentração do
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poder de agenda legislativa nas mãos do Executivo, especialmente pelas altas
taxas de sucesso na aprovação dessas medidas perante o Congresso Nacional.
As medidas provisórias, como instrumento que pode não apenas
alterar o arquétipo tributário atualmente existente, mas também criar novas
espécies tributárias, sendo que algumas delas não necessitam sequer passar pelo
crivo do Congresso Nacional para surtirem efeitos, corroboram com a tese que
sustentamos: No Brasil, o presidencialismo de coalizão e a larga utilização das
medidas provisórias em matéria tributária implicam na mitigação do Princípio da
Estrita Legalidade no Brasil.

2. O princípio da legalidade tributária

O princípio da legalidade tem sua gênese vinculada ao campo
tributário, isto é, originou-se como princípio especificamente tributário para,
somente depois, erigir-se como princípio da legalidade genérico, expandindo-se
para os demais ramos do direito.
Seu primeiro registro histórico se deu na Magna Charta, outorgada
por João Sem-Terra em 15 de Junho de 12152.

2

Assevera José Roberto Vieira, com supedâneo em Victor Uckmar, que diversos eventos históricos
anteriores à Carta Magna tem nota comum o consentimento dos destinatários de certos tributos.
Refere Uckmar, “por exemplo, ‘The Saladin Tithe’, o décimo de Saladino, de 1188, um tributo
correspondente a 10% da renda, para fazer frente às despesas da cruzada contra Saladino, em
função do qual tiveram lugar três assembleias de autorização: uma conjunta de Henrique II, Rei da
Inglaterra e do Rei da França, com os arcebispos, bispos, condes e barões de ambos os reinos; uma
outra em que, além da nobreza e do clero inglês, tomaram parte numerosos leigos; e uma terceira
com um grupo de burgueses de cada cidade, em número proporcional aos respectivos habitantes e
prosperidade”. Contudo, para Vieira, a insistência da doutrina em destacar a Magna Carta como
berço da legalidade, “muito provavelmente pelas suas características de generalidade e abstração,
que a tornavam potencialmente aplicável a todas as situações que envolviam tributos, no que se
distinguia nitidamente dos documentos medievais típicos, voltados para situações específicas e
concretas, às quais eram aplicáveis em caráter exclusivo. À natureza contratual destes contrapôs a
natureza legal daquela.” VIEIRA, José Roberto. Medidas Provisórias em Matéria Tributária: As
Catilinárias Brasileiras. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –
PUC/SP. São Paulo. 1999. P. 103-104
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Conhecido pelo seu desrespeito aos súditos, o reinado de João SemTerra caracterizou-se pela opressão, cobrança de pesados impostos, detenções
arbitrárias, dentre outros desmandos reais.
Revoltados, a nobreza estabeleceu uma aliança com a plebe,
obrigando João Sem Terra a firmar em 15 de junho de 1215 a Magna Charta

Libertatum, documento que trouxe consigo “a primeira idéia de Constituição
Escrita, e, por conseguinte, de um Estado de Direito”3.
Pautados num ideal de segurança jurídica e previsibilidade, o artigo
XII da Magna Charta prescrevia que o nenhum imposto ou auxílio de qualquer
espécie seria imposto no Reino, sem a prévia autorização do Conselho dos
Comuns4, órgão de representação popular cujos membros eram eleitos pelo povo.
Nesse contexto, o princípio da legalidade é expresso pela máxima
“no taxation withou representation”, garantia do contribuinte de que não seriam
feitas quaisquer imposições fiscais sem que antes fossem consentidas pelos
representantes do povo. Traduz-se na idéia de que tributos só podem ser exigidos
em virtude de lei aprovado pelos representantes dos contribuintes, membros do
Poder Legislativo.
O princípio da legalidade contrapõe-se, nesse sentido, a toda e
qualquer tendência de exercício do poder autoritário do Estado. Tem raiz na idéia
de soberania popular - pela qual os governantes nada mais são do que
representantes da sociedade – e encontra fundamento no Estado (democrático)
de Direito, que determina o governo das leis (rule of law), e não mais dos homens5.

STRAPASSON, Maria das Graças. Princípio Constitucional da Legalidade Tributária . Curitiba: Juruá.
2003. p. 45
3

4

“(12) No scutage not aid shall be imposed on our kingdom, unless by common counsel of our
kingdom, except for ransoming our person, for making our eldest son a knight, and for once
marrying our eldest daughter; and for these there shall not be levied more than a reasonable aid. In
like manner it shall be done concerning aids from the city of London.” Magna Charta Libertatum
(1215).
Cf. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª Ed. Rev. e Atual. São
Paulo: Malheiros. 2010. p. 100-101
5
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Assentado no ideal do Estado de Direito, o princípio limita os poderes
públicos. Na estreita lição de Roque Antonio Carrazza, “no Estado de Direito o
Legislativo detém a exclusividade de editar normas jurídicas que fazem nascer,
para todas as pessoas, deveres e obrigações, que lhes restringem ou condicionam
a liberdade”6.
No Brasil, o princípio da legalidade encontra sua compostura em
diversos artigos constitucionais. No artigo 5º, inciso II, vislumbraremos o princípio
da legalidade genérico, pelo qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei. Já o artigo 37 da Constituição reforça o
princípio da legalidade, de observância compulsória da Administração Pública.
A partir desses matizes constitucionais, afirmamos que o princípio
da legalidade é aquele que consagra a completa subordinação do Estado ao
mandamento das leis. Ao contrário dos particulares, que estão autorizados a fazer
tudo àquilo que a Lei não lhe proíba, a Administração Pública só está autorizada a
realizar qualquer ato quando a lei previamente lhe autoriza.
Com esta previsão constitucional, já poderíamos dizer que no Brasil
somente seria permitida a criação ou majoração de tributos por meio de lei
emanada pela Pessoa Política de Direito Público competente para tanto. Contudo,
preocupado

em

assegurar

as

garantias

do

contribuinte,

o

Legislador

Constitucional asseverou o princípio da legalidade em matéria tributária como
verdadeiro direito fundamental7, garantido que nenhum tributo possa ser criado
ou majorado sem lei que o estabeleça, nos termos expressos no artigo 150, I, da
Constituição.
O princípio da legalidade aplicável ao campo tributário, ou
simplesmente princípio da estrita legalidade, como é conhecido, deve ser visto
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Ed. São Paulo: Malheiros.
2012. P. 268
6

7

Em sua dissertação de Mestrado, Karem de Oliveira demonstra como a Estrita Legalidade
consubstancia-se verdadeiro direito fundamental de primeira geração do cidadão-contribuinte,
servindo de escudo para as interferências indevidas contra sua liberdade e patrimônio. OLIVEIRA,
Karem. A EC 32 e a Criação e Majoração de Tributos via Medida Provisória: A “Constitucionalização”
do Equívoco. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná – UFPR. Curitiba.
2005. p. 97
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tanto no seu aspecto formal quanto material.

A legalidade formal é aquela que

demanda Lei escrita expedida pelo Poder Legislativo competente para tanto (Lei
em sentido formal), enquanto que a legalidade material é aquela que roga por
norma impessoal, abstrata e obrigatória8. É princípio que “reclama ‘lex scripta’,
que afasta o direito consuetudinário, e ‘lex stricta’, que arreda os atos de degrau
inferior ao da lei, como regulamentos”9.
O princípio da legalidade encontra-se assentado no Estado
Democrático de Direito e princípio republicano, que tem por corolário o princípio
da tripartição dos poderes e que, portanto, a atividade tributária deve ser pauta
pela lei emanada por órgão legislativo representativo da soberania popular, isto é,
somente poderá haver atividade tributária onde houver o consentimento popular.
Graças ao artigo 150, I da Carta Magna, somente a lei tem a
prerrogativa de definir, de forma absolutamente minuciosa, os tipos tributários10.
“A lei, em suma, deve indicar todos os elementos da norma jurídica tributária,
inclusive os quantitativos, isto é, àqueles que dizem respeito à base de cálculo de à
alíquota da exação.”11.
Corolário ao princípio da estrita legalidade é o princípio da tipicidade
tributária. Ao veicular o princípio da estrita legalidade, o artigo 97 do Código
Tributário Nacional estabeleceu uma lista taxativa de elementos cuja matéria fica
reservada exclusivamente à lei para estabelecer: instituição de tributos;
suspensão, extinção, exclusão do crédito tributário; cominação de penalidade;
fixação de alíquota e base de cálculo; definição de fato gerador da obrigação
principal e de sujeito passivo.

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12ª Ed. Rev. e Atual. Rio de
Janeiro: Forense. 2012. p. 178
8

VIEIRA, José Roberto. Legalidade e Norma de Incidência: Influxos Democráticos no Direito
Tributário. in: GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Tributação: Democracia e Liberdade – Em
9

Homenagem à Ministra Denise Martins Arruda. São Paulo: Noeses. 2014. p. 940

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Ed. São Paulo:
Malheiros. 2012. p. 272
10

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Ed. São Paulo: Malheiros.
2012. p. 273
11
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O princípio da legalidade, por ter elevado grau de determinação
conceitual e fixação de conteúdo, remete à idéia de tipo12, inspira a noção de que é
vedada à Administração Pública interferir na moldura legal, a qual autoriza a
imposição tributária, mediante expedição de atos regulamentares, ou ainda por
meio de interpretação ou integração.
Esta é a prescrição do artigo 97 do Código Tributário Nacional, o qual
prescreve que somente a lei (em sentido formal, isto é, aquela emanada por órgão
legislativo representativo da soberania popular) pode estabelecer a instituição de
tributos, ou a sua extinção; a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvadas
as hipóteses estabelecidas no mesmo códex; a definição do fato gerador da
obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo; a fixação de alíquota do
tributo e da sua base de cálculo, etc.

3. O presidencialismo de coalizão

O primeiro a utilizar a expressão presidencialismo de Coalisão foi
Sérgio Henrique Hudson de Abranches, no seu artigo “Presidencialismo de
Coalisão: O Dilema Institucional Brasileiro”. Segundo o autor, mesmo quando se
adota um sistema proporcional que garanta uma representação das minorias
significativas, isso não determina, necessariamente, a inviabilidade de maiorias
estáveis13, embora implique, com frequência, a necessidade de coalizões
governamentais14.

12
13

SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva. 2013. p. 69

A respeito das maiorias estáveis, esclarece Sergio Abranches: “Os sistemas majoritários, embora
admitam o multipartidarismo no plano eleitoral, reduzem fortemente as possibilidades de equilíbrio
pluripartidário no plano parlamentar. Em ambientes sociais plurais, tendem a estreitar
excessivamente as faixas de representação, com o risco de simplificar as clivagens e excluir da
representação setores da sociedade que tenham identidade e preferências específicas. Os
sistemas proporcionais ajustam-se melhor à diversidade, permitindo admitir à representação a
maioria desse segmentos significativos da população e, ao mesmo tempo, coibir a proliferação
artificial de legendas, criadas para fins puramente eleitorais e sem maior relevância sócio-política”.
ABRANCHES, Sergio Henrique Hudson de. Presidencialismo de Coalizão: O Dilema Institucional
Brasileiro. Revista Dados. Vol. 31,
nº.
1,
1998.
P.
5-32.
Disponível
em:
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Além disso, assinala Abranches que a necessidade de recorrer-se a
coalizões não é determinada apenas pela regra de representação, nem pelo
número de partidos, “mas também pelo perfil social dos interesses, pelo grau de
heterogeneidade e pluralidade na sociedade e por fatores culturais, regionais,
linguísticos, entre outros, que não são passíveis de anulação pela via do regime de
representação”15.
O presidencialismo de coalizão é o sistema de governo adotado no
Brasil, como já asseverou o próprio Sergio Henrique Hudson de Abranches16,
Fernando Limongi17, Fabiano Santos18, dentre outros.
Podemos definir coalizões como formação de uma aliança eleitoral
que requer negociação em torno de diretivas programáticas mínimas, usualmente
amplas e pouco específicas, e de princípios a serem obedecidos na formação do
governo19.
Apesar da doutrina referir-se as coalizões de maneira mais ou
menos vaga como coalizões “de governo”, é importante distinguir entre coalizões
ministeriais, assim entendidas como um “grupo de legisladores pertencentes a
partidos que ocupam cargos de gabinete”20, e coalizão parlamentar, definida como

https://www.academia.edu/1956053/Presidencialismo_de_coalizao_o_dilema_
institucional_brasileiro. p. 7. Acessado em 27 de agosto de 2014.
14

Ibidem, p. 7-8

15

Ibidem p. 8

16

Ibidem p. 15

LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil, A democracia no Brasil: presidencialismo, coalizão
partidária e processo decisório. Novos estud. - CEBRAP [online]. 2006, n.76, pp. 17-41. Disponível em:
17

http://www.scielo.br/pdf/nec/n76/02.pdf. Acessado em 27 de agosto de 2014.

SANTOS, Fabiano. O Poder Legislativo no Presidencialismo de Coalizão. Belo Horizonte: Editora
UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2003. (Coleção Origem). p. 63
18

ABRANCHES, Sergio Henrique Hudson de. Presidencialismo de Coalizão: O Dilema Institucional
Brasileiro. Revista Dados. Vol. 31, nº. 1, 1998. P. 5-32. Disponível em: https://www.academia.edu/
19

1956053/Presidencialismo_de_coalizao_o_dilema_institucional_brasileiro. Acessado em 27 de
agosto de 2014. p. 21
CHEIBUB, José Antonio; PREZEWORSKI, Adam; SAIEGH, Sebastian. Governos de Coalizão nas
Democracias Presidencialistas e Parlamentaristas. Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, Vol.
20

45, nº. 02, 2002. pp. 187 a 218. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/dados/v45n2/10786.pdf.
Acessado em 27 de agosto de 2014. p. 191-192
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“um grupo de legisladores pertencentes a diferentes partidos que votam da
mesma maneira”21.
No que concerne ao objeto de estudo deste artigo, o foco de nossas
atenções

concentra-se

apenas

em

torno

das

coalizões

parlamentares,

especialmente no que se refere ao predomínio do executivo no poder de agenda
legislativa.
A respeito do tema já observou Fernando Limongi que “o executivo
controla a agenda legislativa, logrando aprovar a maioria de suas proposições
porque ancorado por sólido e consistente apoio partidário”22.
Para apoiar sua observação, o autor se vale de dois indicadores: o
primeiro é a taxa de sucesso das iniciativas do Executivo, que nada mais é do que o
indicador do número de propostas enviadas pelo Executivo ao Legislativo e
aprovadas por este último; e, a segunda a taxa de dominância, que é a simples
divisão das leis cuja proposição se deve ao executivo pelo total de leis aprovadas
no período23.
Conforme esclarece Limongi, a taxa de sucesso do Poder Executivo
no período pós-promulgação da Constituição de 1988 é de 70,7%. Durante o
período em que Fernando Collor exerceu a presidência, a taxa de sucesso caiu
moderadamente para 65%, enquanto que os demais presidentes tiveram uma
taxa de sucesso um pouco acima dos 70%.24
Adiante, demonstra o autor que a taxa de dominância para o mesmo
período também é expressiva, ficando em um patamar médio de 85,6%. “Collor e
Sarney têm os valores mais baixos, em torno dos 77%. Itamar e Lula estão acima

21

Ibidem, p. 192

LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil: presidencialismo, coalizão partidária e processo
Novos estud. - CEBRAP, São Paulo, n. 76, Nov. 2006. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010133002006000300002&lng=en&nrm=iso>.
Acessado
em:
28.08.2014.
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002006000300002. p. 20
22

decisório.

23

Ibidem, p. 21

24

Cf. autor, os dados apontados pelo autor foram atualizados até março de 2006. Ibidem, p. 23
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dos 90%, enquanto Fernando Henrique teve taxa similar em seus dois mandatos:
85%”25.
Como se vê, o governo brasileiro consegue atingir altas taxas de
sucesso e dominância perante o Poder Legislativo, o que consagra a afirmação de
que o domínio da agenda legislativa encontra-se na mão do Poder Executivo. De
fato, como assevera Fernando Limongi, “o presidente raramente é derrotado. O
governo saiu-se vitorioso em nada mais nada menos que 769 das 842 votações
consideradas: 91,3% das vezes”.

4. O caso das medidas provisórias

Com a edição da Emenda Constitucional nº. 32 de 11 de setembro de
2001, que inseriu o parágrafo segundo no artigo 62 da Constituição, o controle do
Poder Executivo na agenda legislativa aumentou expressivamente.
Os números falam por si. Desde a promulgação da Constituição
Federal de 1988 até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 32/2001 foram
editadas 619 medidas provisórias num total de 155 meses, prevalecendo uma
média mensal de 4 medidas provisórias por mês, enquanto que em comparação ao
período imediatamente posterior à edição da referida emenda, em apenas 61
meses já haviam sido editadas 324 medidas provisórias, o que representa uma
média mensal de 5,3 medidas provisórias por mês26.
Dados estatísticos revelam que os últimos seis presidentes do Brasil
promulgaram em média uma medida provisória (MP) por semana. Durante o
Governo de Sarney (1985-1990) foram editadas 125 Medidas Provisórias; Pelo
25

Ibidem, p. 23

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três
poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. Rev. Sociol. Polit., Curitiba , v. 16, n. 31, nov. 2008
26

.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010444782008000200011& lng=pt&nrm=iso>. Acessado em 31.08. 2014. http://dx.doi.org/10.1590/S010444782008000200011. p. 155. Os dados levam em conta apenas as medidas provisórias editadas até
2006.
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Presidente Collor (1990-1992) 89; Itamar Franco (1992-1995) 142; Fernando
Henrique Cardoso (1995-2003) editou no seu primeiro Mandato 160 novas medidas
provisórias, e 174 no segundo mandato, totalizando 334 medidas provisórias; Já o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) editou no seu primeiro mandato
239 medidas provisórias e 175 no segundo, com um total de 414 Medidas editadas,
representando um aumento de quase 24% em relação ao seu antecessor27.
No contexto do presidencialismo de coalizão brasileiro, a adoção das
medidas provisórias significa, portanto, não apenas altas taxas de sucesso de
dominância, mas também um efetivo controle das situações28 que o Executivo
pretende votação prioritária.
Com efeito, quando o Poder Executivo lança mão de Medidas
Provisórias para regular a matéria tributária, se a Medida não for apreciada em
até quarenta e cinco dias contados da data da sua publicação, esta deverá ser
votada em regime de urgência em cada uma das Casas do Congresso Nacional,
ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações
legislativas da Casa em que estiver tramitando, a teor do que prescreve o art. 62,
§6º, da Constituição Federal.
Luciano da Ros corrobora com este entendimento ao demonstrar
que a probabilidade de uma medida provisória vir a ter vigência plena, sem
restrições parlamentares é bastante elevada, com um índice de 86,4% de
sucesso29. De acordo com o autor:

COSTA, Fabiano. Dilma edita menos MPs que Lula nos dois primeiros anos de mandato . G1.
Disponível
em
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/uso-de-mps-diminui-37-nos-doisprimeiros-anos-do-governo-dilma.html. Acessado em 31.08.2014. Os números apresentados não
levam em conta o número de reedições das medidas provisórias.
27

28

As situações devem levar em conta as matérias que não poder ser objeto de Medidas Provisórias,
nos termos do artigo 62, §1º, da Constituição Federal.
DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três
poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. Rev. Sociol. Polit., Curitiba , v. 16, n. 31, nov. 2008
29

.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010444782008000200011& lng=pt&nrm=iso>. Acessado em 31.08. 2014. http://dx.doi.org/10.1590/S010444782008000200011. p. 147
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Este mesmo índice, aliado às taxas mensais de edição, comprova o uso
frequente do poder Executivo em alterar, o status quo, a partir de
medidas provisórias. Isto é, as referidas taxas comprova a tese
anteriormente esboçada segundo a qual o poder Executivo haveria
transformado as medidas provisórias, de legislação emergencial, em ato
de governo.30

Para Ros, mesmo que se julgue haver ocorrido alguma redução na
assimetria entre o Poder Legislativo e o Executivo, com a vedação de edição das
medidas provisórias relativamente às matérias tratadas no §1º, do art. 62, da
Constituição, não há como esconder-se que o perfil permanece fortemente
assimétrico, tendente a centralizar a produção legislativa na Presidência da
República31.
A questão das medidas provisórias ganha ainda especial relevo
quanto a matéria tributária. É que, com a edição da Emenda Constitucional
32/2001, possibilitou-se ao Poder Executivo não apenas a majoração de tributos,
mas também sua criação.
Notadamente, em relação aos tributos de competência da União
elencados no artigo 62, §2º da Constituição Federal, quais sejam, o Imposto de
Importação (II), Exportação (IE), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários (IOF) e o Imposto Extraordinário no Caso de Guerra (IEG),
ocorrendo sua majoração ou criação (no caso do IEG) por meio de medida
provisória, esta terá eficácia imediata, isto é, a Medida produzirá efeitos
imediatamente com sua edição (observada em alguns casos o princípio da
anterioridade tributária), sem a necessidade do crivo do Poder Legislativo.
Trata-se de uma evidente afronta à máxima da qual se erigiu o
princípio da legalidade tributária: “no taxation without representation”; uma
síndrome que “remonta ao Barão de MONTESQUIEU a idéia de que o reunião nas

30

Ibidem, p. 147

31

Ibidem, p. 155
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mãos as funções de produção e aplicação das leis conduziria ineludivelmente à
tirania e opressão”32.
Mais do que vilipendio ao Princípio da Tripartição dos Poderes e
desrespeito ao Princípio da Segurança Jurídica, as medidas provisórias em
matéria tributária representa afronta ao princípio da estrita legalidade, pela
completa ausência do prévio consentimento popular, pelo abandono da prévia
representação, pela renúncia a idéia secular da autotributação; donde também
feridas as noções fundamentais de representatividade e soberania popular,
atributos essenciais do Princípio da República33.
Além disso, como bem observou Karem Oliveira, as medidas
provisórias em matéria tributária ainda estão submetidas aos princípios da
anterioridade anual e nonagesimal, razão pela qual a autora além de vislumbrar
uma absoluta antinomia entre as medidas provisórias e os princípios
constitucionais tributários, haja vista a própria natureza do instituto, que sob os
aspectos de relevância e urgência tem eficácia imediata. A instituição de tributos
via medida provisória não apenas macula a estrita legalidade, como também,
desnatura o próprio instituto da medida provisória, eis que mutila uma de suas
características essenciais: a eficácia imediata34.

5. A legalidade e sua mitigação – Sínteses conclusivas

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi erigido um
Sistema Constitucional Tributário, que trouxe uma maior rigidez quanto às normas
gerais de caráter tributário a serem observadas pelo Legislador. Dentre as

VIEIRA, José Roberto. Medidas Provisórias em Matéria Tributária: As Catilinárias Brasileiras . Tese
(Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. São Paulo. 1999. p.
315
32

33

Ibidem, p. 320

OLIVEIRA, Karem. A EC 32 e a Criação e Majoração de Tributos via Medida Provisória: A
“Constitucionalização” do Equívoco. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do
34

Paraná – UFPR. Curitiba. 2005. p. 163
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normas de maior relevância para a atividade tributária está o Princípio da Estrita
Legalidade, previsto no artigo 150, I, da Constituição.
A legalidade tributária, já assentamos, tem lastro no ideal de
consentimento do povo que, por meio de seus representantes eleitos, produzem
leis autorizando sua tributação. É princípio que “reclama ‘lex scripta’, que afasta o
direito consuetudinário, e ‘lex stricta’, que arreda os atos de degrau inferior ao da
lei, como regulamentos.
Trata-se de princípio ancorado no Estado Democrático de Direito - o
qual se caracteriza não apenas pela supremacia da Constituição, mas pelo respeito
aos direitos fundamentais e pela supremacia da soberania popular 35 -, e no
Princípio Republicano, que tem como pedra angular o Princípio da Tripartição dos
Poderes, significando a necessidade de legitimação do poder através de eleições
populares e periódicas para nomeação dos representantes do povo, impedindo
que todas as funções estatais sejam concentradas em uma única estrutura
organizacional.
Em que pese as exceções à legalidade já subsistirem no texto
constitucional, as mesmas não representam mitigação da legalidade, mas apenas
sua atenuação, como já observou José Roberto Vieira, pois a “exceção”

diz

respeito apenas à possibilidade de alterar as alíquotas dos impostos elencados no
art. 153, §1º, da Constituição, deixando o Constituinte ao legislador o encargo de
traçar as condições e limites para o exercício desta faculdade36.
Contudo,

o

presidencialismo

de

coalizão

aliado

à

Emenda

Constitucional 32/2001, certamente contribuem para o fortalecimento da tese ora
sustentada: no Brasil a legalidade tributária é mitigada.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8ª Ed. Rev., Amp e atual. Belo Horizonte:
Editora Fórum. 2012. p. 78
35

VIEIRA, José Roberto. Legalidade e Norma de Incidência: Influxos Democráticos no Direito
Tributário. in: GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Tributação: Democracia e Liberdade – Em
36

Homenagem à Ministra Denise Martins Arruda. São Paulo: Noeses. 2014. p. 957-961

284

Primeiramente, já demonstramos que mediante o presidencialismo
de coalizão, o Executivo controla a agenda legislativa, logrando aprovar a maioria
de suas proposições porque encontra sólido e consistente apoio partidário.
Com a edição da Emenda Constitucional 32/2001, este controle no
poder da agenda legislativa pelo Poder Executivo aumentou expressivamente,
centralizando em boa medida a produção legislativa na Presidência da República.
Largamente utilizadas em matéria tributária, sem sobra de dúvidas
as medidas provisórias consubstanciam-se verdadeira exceção à legalidade,
permitindo que o Poder Executivo não apenas majore tributos, mas também venha
à cria-los por esta via, sem que haja prévia necessidade de votação pelo
Congresso37.
Ainda que alguns tributos submetam-se à anterioridade anual e
nonagesimal, e que as medidas provisórias devam obrigatoriamente ser votadas
em até no máximo 120 (cento e vinte) dias perante o Congresso Nacional, para que
a medida permaneça com seus efeitos em vigor, fato é que, a priori, mesmo que
obedecidos tais princípios, as medidas provisórias poderiam regular a incidência
tributária, inclusive criando novas hipóteses de incidência, mesmo que por curto
período, sem o necessário consentimento do Poder Legislativo.
Neste sentido, não restam dúvidas que no Brasil o princípio da
legalidade é mitigado, na medida em que não é o Congresso Nacional quem detém
o controle de sua agenda legislativa, de modo que pudesse debater plenamente as
diversas Leis que diariamente sufocam o contribuinte com altas cargas
tributárias.
Esta legalidade resta ainda mais mitigada face à prerrogativa do
Poder Executivo de poder valer-se das medidas provisórias para majorar ou criar
tributos de sua competência, sem o necessário e prévio consentimento do Poder
Legislativo.
Esta também é a posição de José Roberto Vieira. Cf. VIEIRA, José Roberto. Legalidade e Norma de
Incidência: Influxos Democráticos no Direito Tributário. in: GRUPENMACHER, Betina Treiger et al.
37

Tributação: Democracia e Liberdade – Em Homenagem à Ministra Denise Martins Arruda. São
Paulo: Noeses. 2014. p. 957-961
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COMO MELHORAR A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NO BRASIL?

1. Introdução: Receitas públicas no contexto da Atividade Financeira do
Estado

A atividade financeira do Estado consiste em obter, criar, gerir e
despender o dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado
assumiu ou atribuiu a outras pessoas de direito público. Dentro deste contexto,
ganha relevo fundamental as receitas públicas, que se entendem como o total em
dinheiro recolhido pelos Entes da Federação, com o objetivo de custear as
despesas públicas em geral.
Em outras palavras: sem arrecadar, o Estado não pode gastar. Sem
gastar, o Estado não pode satisfazer as necessidades para as quais foi criado. Mas
isso não é tudo: a qualidade da arrecadação e também do gasto são essenciais.
Não basta arrecadar e gastar, mas é preciso arrecadar bem e gastar melhor.
Parece-nos que não é mais possível entender o poder do Estado
como algo inevitável e alheio ao consentimento de seus “súditos”. Aliás, nem parece
adequado falar-se mais de “súditos”, pois o “súdito” nada mais espera de seu
dominador do que castigos e ordens. O Estado, no século XXI, adquire sua
legitimidade sobretudo a partir da habilidade que demonstra em servir as
pessoas. Quanto melhor o Estado serve às pessoas, mais poderoso é, não só aos
olhos de seus próprios cidadãos, como aos olhos do Mundo.
Assim, a pessoa do século XXI contribui ao Estado esperando dele a
satisfação de suas necessidades, e não apenas por senso cívico ou simplesmente
temor. Se o Estado não satisfaz adequadamente as necessidades das pessoas,
desestimula a contribuição à arrecadação espontânea. E se a arrecadação não
ocorre espontaneamente, o Estado (supostamente) deveria aplicar os “rigores da
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Lei”, ou seja, sancionar os contribuintes omissos. E isso esquecendo de quem se
omitiu antes.
Quanto a “cobrança forçada” o discurso de alguns vai no sentido de
“criminalizar” o contribuinte omisso. Quem não paga tributos simplesmente é
bandido, e merece cadeia. Felizmente, a jurisprudência brasileira, há muito,
desestimulou este pensamento, mas ainda está latente este desejo nos
legisladores e administradores públicos. Seria mais simples assim para o Estado:
prendo quem não paga e cobro apoiado em técnicas de terror, independente de
como sirvo os cidadãos.
Mas esta via cada dia fica mais difícil. Primeiro porque o Estado não é
tão poderoso como pensa. Os contribuintes são muitos e, por mais que o Fisco
contrate servidores, nunca conseguirá estar em todos os lugares ao mesmo
tempo. A verdade é que a lei não é nada sem a obediência a seus comandos, ou
seja, o Estado brasileiro pode legislar quanto e como quiser, mas se não contar
com a colaboração dos contribuintes, não conseguirá resultados.
Por outro lado, temos a globalização do século XXI. Sem dúvida a
globalização traz desafios e inúmeros problemas, mas ao mesmo tempo traz
chances e soluções. Se o Estado ao qual uma pessoa está vinculada não a trata
bem, pode procurar outro que o faça. Claro que esta solução não é para todos,
mas não resta dúvidas que os Estados de onde os cidadãos estão “fugindo”
assistem impotentes sua legitimidade se desfazer progressivamente. O fato é que
se muitas pessoas e empresas se arriscam para mudar de país, é porque em seus
países originários a coisa vai muito mal. E esta constatação, ainda que indiciária,
compromete a viabilidade destes Estados e ameaça até sua futura existência.
Portanto, o primeiro passo para arrecadar mais é fazer os
contribuintes colaborarem mais com a arrecadação. E o terror é o pior caminho
para isso.
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2. O que é Dívida Ativa?

O ordenamento jurídico brasileiro2 define a Dívida Ativa (em síntese)
como o conjunto de créditos em favor da Fazenda Pública, não pagos
espontaneamente, provenientes de obrigações legais. Em outras palavras, é a vala
comum para onde vão todos os créditos não pagos ao erário, não importa o motivo
por trás da inadimplência.
O ordenamento prevê como consequências da inscrição em dívida
ativa, dentre outros: 1) a presunção relativa de fraude na oneração e alienação de
bens do devedor3; 2) impedimento à expedição de certidões com eficácia
liberatória4; 3) possibilidade de ajuizamento de ação de execução fiscal e suas
consequências.
Mas antes mesmo da inscrição em dívida ativa, os devedores já
sofrem sanções. As principais são a possibilidade de responder em ação cautelar
fiscal5, inscrição no CADIN6, suspensão ou cancelamento de registros especiais7 e
2

Faço referência, em especial aos artigos 39, §2º da Lei 4320 de 17/3/1964 e ao artigo 2º da Lei
6830, de 22/9/1980.
3

Assim prevê a nova redação do artigo 185 e seu parágrafo único do Código Tributário Nacional, a
Lei 5172/1966, combinado com sua moderna interpretação, segundo a qual “...a Súmula n.º 375 do
Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais...” (STJ RESP-RR 1141990 / PR).
4

Chamo de certidões com “eficácia liberatória” sobretudo as certidões negativas e as positivas com
efeito de negativas, porque estas certidões são, via de regra, estabelecidas como condições para
que os contribuintes possam exercer direitos e usufruir de benefícios perante a Administração,
tais como participar de licitações públicas e contratar com o poder público, extinção das
obrigações dos falidos, concessão de recuperação judicial, proferir sentenças de julgamento de
partilha ou adjudicação, etc.
5

A Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992 instituiu medida cautelar fiscal e deu outras providências.
Segundo esta Lei, na maioria das situações nela elencadas, caberia a medida cautelar fiscal já a
partir do lançamento. A medida cautelar importa ordem judicial provocando a indisponibilidade dos
bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação.
6

O CADIN é o Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin).
Constitui um banco de dados de consulta obrigatória pelos agentes públicos nos seguintes casos:
realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos; concessão de
incentivos fiscais e financeiros; celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos. Seu
fundamento está na Lei 10.522, de 2002.
7

Existem registros especiais, por exemplo, no setor de fabricação de cigarros, bebidas alcoólicas,
habilitação para operações de comércio exterior, etc.
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até mesmo exigência de depósitos ou arrolamento de bens como condição prévia
para recursos administrativos8. Ainda conta o Fisco com a possibilidade de
representar o contribuinte frente às autoridades competentes, quando entender
que sua conduta se enquadra em ilícito de natureza penal.
Não resta dúvidas, então, que o aparelho repressor do Estado está
bem armado. Mas será que isso está sendo eficaz?

3. A situação da Dívida Ativa e da Sonegação no Brasil

A julgar pelo aparelho repressor a disposição do Estado Brasileiro,
poderíamos ser levados a crer que ninguém ousaria ficar devendo ao Fisco. Mas a
realidade infelizmente é outra.
Estima-se que a evasão tributária média é de 8,6% do PIB e que a
arrecadação tributária poderia se expandir em 23,6% se, por um passe de mágica,
todos os devedores pagassem seus débitos9. Segundo o SINPROFAZ10, a perda de
arrecadação pode ser ainda maior, dependendo do critério de cálculo. A entidade
estima que o Brasil perde por ano cerca de 27,6% de sua arrecadação com
“sonegação”11, montante que seria de R$ 518,2 bilhões. Este montante corresponde
a 90% da arrecadação total de todos os entes descentralizados (Estados e
Municípios juntos).

8

Esta última situação foi combatida pela jurisprudência, em especial pela Súmula Vinculante 21 do
STF. Mesmo assim, ainda há registro de continuidade da exigência pelos Estados membros e
Municípios.
9

Os dados fazem parte de um relatório publicado pelo SINPROFAZ (Sindicato Nacional dos
Procuradores da Fazenda Nacional) e se referem a realidade até 2014. Publicado em:
http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil%E2%80%93uma-estimativado-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2014. Consultado em 2 de julho de 2015.
10

O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional é a entidade nacional que representa
os Procuradores da Fazenda nacional, carreira responsável pela administração do cadastro da
Dívida Ativa da União e pela representação da União em processos administrativos e judiciais
envolvendo matéria relacionada a esta dívida ativa, matéria tributária e aduaneira.
11

Sonegação aqui se refere ao sentido leigo, e não ao sentido penal. Quer se referir, a nosso sentir,
aos tributos devidos que deixam de ser arrecadados, independente da causa da inadimplência.
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E, segundo o site Quanto Custa o Brasil12, no período entre janeiro de
julho de 2015, o Brasil perdeu pouco mais de R$ 259,4 bilhões com a sonegação.
Isso seria suficiente, segundo o site, para a construção de 5,4 milhões de postos
policiais equipados.
A explicação da cúpula do Executivo da União (Ministério da Fazenda)
atribui a culpa aos contribuintes, que possuiriam uma “cultura” de sonegação,
arraigada desde os tempos coloniais. Já os Procuradores da Fazenda atribuem a
principal causa ao binômio Carga Tributária x Efetividade da Cobrança.
O relatório do SINPROFAZ aponta que a alta carga tributária,
combinada com a ausência de condições adequadas de trabalho nos órgãos
incumbidos da cobrança (sobretudo Receitas e Procuradorias Fiscais) seria a
principal causa. Ou seja, onde se tem que pagar muito, mas não há certeza da
reação do Estado, a tendência é instituir-se uma “cultura” de sonegação. A
entidade lembra ainda que tal cultura é universal, variando de intensidade de país
para país e de uma época histórica para outra.
As razões expostas pela entidade são reais. Os órgãos da
Administração Tributária e das Procuradorias Fiscais, em que pese a aparência em
contrário, apresentam estrutura inadequada para a tarefa a seu encargo. A
desatualização

tecnológica13,

a

falta

de

servidores,

contingenciamentos

indiscriminados de verbas e estratégias de atuação desatualizadas podem ser
elencados como alguns dos problemas presentes no dia a dia destas instituições.
Em que pese os recentes esforços, os métodos de trabalho digital e virtual ainda
tardarão a fazer parte da cultura destes órgãos14.

12

http://www.quantocustaobrasil.com.br/, consulta em 9/07/2015.

13

Denomino “desatualização tecnológica” a falta de preparo e de flexibilidade da política de
tecnologia de informação presente, em regra, nas Procuradorias Fiscais e nos órgãos de
Administração Tributária. Faltam a estes órgãos equipamentos adequados, treinamento de seus
servidores, programas e sistemas mais inteligentes e operacionais e sobretudo integração de seus
bancos de dados com os demais bancos públicos, em especial com os programas de automação
dos processos judiciais. Soma-se a isso o apego de tais instituições à “cultura do papel” e o
preconceito (por vezes) aos novos métodos inerentes à automação virtual.
14

Não nego, por certo, os esforços individuais e mesmo alguns avanços (como as “declarações
virtuais” ou a documentação digital). Ademais, o governo federal instituiu, através do Decreto nº
6.022, de 22 de janeiro de 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Este programa
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E também assiste razão em dizer que a carga tributária no Brasil é
muito elevada. As estatísticas demonstram que o Brasil tem a maior carga
tributária na América Latina, e uma das maiores do Mundo. E ter uma alta carga
tributária não é uma situação ideal.
Como já advertia Maquiavel:

(...) É, ainda, dever seu incutir nos súditos a idéia de que poderão exercer
em paz os respectivos ofícios, seja no comércio, seja na agricultura, seja
ainda em outro qualquer ramo da atividade humana, para não virem a
abster-se, ou de aformosear as suas propriedades com medo que lhas
tirem, ou de estabelecerem qualquer gênero de comércio, temendo os
impostos.15

Maquiavel entendia que o respeito e proteção do “príncipe”16 à
propriedade privada e à liberdade econômica atendia mais a interesses pessoais e
egoísticos do próprio governante. Isso porque, fortalecendo a atividade econômica,
o “príncipe” evitaria instabilidades e contestações a seu próprio comando.
Também é importante notar que Maquiavel inclui nesta ótica o excesso de
tributação, na medida em que este representa uma forma de admoestação, pelo
Estado, da atividade econômica e da propriedade privada.
Portanto,

independente

de

qualquer

outra

consideração,

a

proporção de tributação em relação ao produto interno bruto se mostra excessiva
em nosso país. Seria necessária sua redução, preferencialmente a níveis próximos

faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e
constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes.
Contudo, seriam necessários avanços muito mais rápidos e eficazes, ante o crescimento
desenfreado do número de contribuintes e de situações a serem resolvidas pelo Fisco. Em geral, o
Estado conta com programas e sistemas que não “conversam entre si”, fragmentados e com dados
por vezes desatualizados ou pouco precisos. Suas interfaces são pouco amigáveis ao usuário final, e
a política de treinamento para os novos sistemas, embora existente, é insuficiente ao meu ver para
as necessidades da atualidade.
15
16

O PRINCÍPE, Nicolau Maquiavel.

Podemos estender as considerações feitas pelo pensador italiano, originalmente em relação ao
Príncipe, à figura do Estado moderno, ante a similitude de pressupostos e também pelo fato de que,
numa visão moderna, o Estado assume e abarca muitas das funções que Maquiavel entendia caber
aos governantes de sua época.
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de 20% do PIB17.
Mas é preciso somar mais uma causa, que contribui fortemente para
os altos índices de sonegação no Brasil: a baixa reciprocidade de nossa carga
tributária. É que o brasileiro paga tributos demais, por serviços públicos ruins ou,
muitas vezes, inexistentes na prática.
Segundo o relatório do SINPROFAZ, na América Latina, em
comparação com sete outros países da região, inclusive Argentina e México, nossa
carga tributária total é a maior da região (34,3% do PIB em 2007, seguido da
Argentina com 29%).
Mas analisar carga tributária não é suficiente para afirmar se um
sistema tributário é ou não eficiente. A carga tributária média da Escandinávia é
bastante alta, mas estes países possuem os melhores índices de Índice de
Desenvolvimento Humano no planeta. Dessa forma, o relatório faz uma
comparação da carga tributária com o IDH médio de cada país. Na América Latina,
em comparação com 7 países (dentre eles Argentina, México, Chile e outros) o
Brasil possuía em 2007 decepcionante performance.
Enquanto, por exemplo, a Argentina tinha em 2007 carga tributária
de 29% do PIB, o IDH daquele país foi de 0,797. O do Brasil foi de apenas 0,718 com
carga de 34,9%/PIB. Perdemos até para o Peru, onde 17,4% do PIB revertem em
IDH de 0,725.
A comparação com outros países do Mundo nos deixa ainda mais
embaraçados. Nos EUA, o PIB de 25,1% rendeu um IDH de 0,910, na Coréia do Sul o
PIB é de 25,9% e o IDH é de 0,897.
Diante deste cenário, não é de causar surpresa os números da
sonegação no Brasil. Mas há outros fatores que também contribuem, como
demonstraremos a seguir.

17

O percentual de carga tributária de 20% sobre o PIB é extraído a partir da comparação média de
carga tributária entre países do Mundo com características semelhantes ao Brasil. Não representa,
contudo, um número absoluto ou uma regra insuperável.
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4. A “crise” da Dívida Ativa

Não parece restar dúvidas que existe uma baixa reciprocidade por
parte do Estado brasileiro frente a carga tributária que exige. Em outras palavras,
o Estado brasileiro cobra mais que muitos países, sem satisfazer as necessidades
de seus cidadãos e empresas na mesma proporção. Talvez possamos chamar isso
de “baixa reciprocidade”, apenas para fins de referência futura.
Esta “baixa reciprocidade”, sem dúvida, fustiga a legitimidade do
Estado em várias esferas e pode servir como um fator a contribuir para os altos
índices de evasão fiscal e sonegação. Mas acredito que há outros fatores
igualmente influentes.
Sem a pretensão de descartar outros fatores que possam ter
influência sobre o cenário exposto, penso que as causas a seguir também
contribuem para o cenário desfavorável.

5. O fetiche brasileiro pelo Estado

O brasileiro confia demais no Estado. Diante de qualquer problema, a
primeira coisa que passa pela cabeça do brasileiro é “O estado precisa resolver
isso”. Mas esquecemos que, toda vez que delegamos ao Estado uma tarefa, isso o
obrigará a gastar mais e, para gastar, precisa arrecadar. E o leitor já sabe, por
certo, quem pagará a conta ao final.
É notório e dispensa maiores considerações que o setor privado é
muito mais eficiente em alocar recursos, bens e serviços que o Estado. Ou seja, os
serviços públicos são, em regra, mais caros e menos eficientes que seus similares

296

privados. Portanto, pela lógica, a intervenção estatal deveria ser muito menos
usada do que é na prática.
Mas, por razões históricas e culturais, herdamos este “fetiche” pelo
Estado e esta crença (ilusória) que as soluções vindas da iniciativa estatal são
necessariamente mais honestas e eficientes. Já vem da época colonial este
preconceito a priori contra os empreendedores. Mas a verdade demonstra que as
soluções vindas do Estado (quando realmente existem) são mais caras e menos
eficientes para satisfazer as necessidades das pessoas.
A questão não se resume a privatizar estatais. Vai a todos os
aspectos da vida. Cada vez mais delegamos ao Estado tarefas que deveriam ser
nossas, da família e da comunidade. E às vezes fazemos isso simplesmente porque
não queremos assumir tais tarefas.
Neste cenário, a carga tributária é o preço a pagar por esta opção de
Estado que queremos. Quanto mais transferirmos atribuições ao Estado, mais caro
será o peso dos tributos.
Quando

falamos

da

dicotomia

público-privada,

esquecemos

frequentemente que iniciativa privada não se resume a atividade empresarial com
fins lucrativos. Na verdade, a iniciativa privada também é composta de atividades
sem fins lucrativos. Nesse contexto, o cooperativismo e o associativismo ganham
relevância.
É preciso estimular, por todas as formas possíveis, o crescimento da
auto-iniciativa dos brasileiros. A melhor forma de se fazer isso é transferir funções
do Estado ao terceiro setor, desonerando a carga tributária na mesma proporção.
Mas isso só será possível se este terceiro setor estiver capacitado e capitalizado
para atender as demandas coletivas, tão bem ou mais que o setor público ou a
iniciativa empresarial.
Outro aspecto ainda neste sentido é a ânsia do Estado brasileiro em
interferir na economia. Boa parte da carga tributária é gasta na persecução deste
objetivo, e não diretamente na satisfação das necessidades da população. E, até
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aqui, falha o Estado, porque seus esforços frequentemente freiam a economia, ao
invés de fazê-la crescer e ser mais eficiente.
É preciso que o dirigismo estatal diminua, abrindo mais espaço para
a iniciativa privada, em especial das pequenas empresas.

6. Aplicar mais o Princípio da Progressividade

O imposto progressivo no Brasil ainda é uma utopia. Isso porque a
maioria dos tributos brasileiros não adotam este princípio, e mesmo quando o
adotam a tributação dos mais ricos é ínfima se comparado com a suportada pelos
níveis intermediários (a “classe média”).
É bem verdade, como aponta PIKETTY18, que esta é uma tendência
mundial. O imposto progressivo, no sentir deste autor, está em crise e progressivo
desuso. Segundo o autor, os países que melhor usaram o imposto progressivo
foram os Estados Unidos no período entre 1930 e 1980, e o Reino Unido. Mas não só
eles: Europa Ocidental, Japão, Canadá e muitos outros.
Todavia, no Brasil, a alíquota máxima, por exemplo no imposto de
renda, é de 27,5% na pessoa física, incidindo sobre faixas de renda ainda muito
próximas do mínimo vital. Na verdade, o perfil de nossa tabela progressiva sobe
muito das faixas intermediárias de renda, e decresce conforme a renda sobe mais,
chegando ao nível da insignificância nas faixas de rendas excessivas. É a forma de
“sino”19, a que se refere PIKETTY.
A progressividade nos EUA, que PIKETTY entende como a ideal,
ocorreu no período entre 1930 e 1980. As alíquotas máximas ficaram na faixa de 70

18

PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI, Tradução Mônica Baumgarten de Bolle, Editora
Intrínseca, RJ.
19

Se representada num gráfico, a carga tributária cresce conforme a renda até um certo ponto e, a
partir daí, decresce proporcionalmente, como uma linha sinuosa na forma de onda. Daí a alusão ao
formato de “sino”.
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a 80%, mas reservado para rendas excessivas (como quantias de US$ 500 mil ou
US$ 1 milhão), atingindo cerca de 0,5 ou 1% da população. Na faixa intermediária
(como a da classe média) incidência mais branda que a nossa atual.
Não obstante, importante registrar que no caso brasileiro, os últimos
vinte anos representaram iniciativas de ampliação do imposto progressivo, mas
ainda tímidas e insuficientes. No caso do IPTU, a Emenda 29 à Constituição admitiu
a possibilidade da progressividade conforme o valor do imóvel, mas a depender do
legislador

municipal.

Recentemente, o STF

afirmou a possibilidade da

progressividade também no imposto sobre transmissão causa mortis e doações (o
imposto sobre heranças).
Já quanto a tributação das empresas, que corresponde ao maior
volume, há pouca ou nenhuma aplicação da progressividade. No SIMPLES
NACIONAL

embora

tenhamos

as

tabelas

progressivas

de

alíquotas,

a

progressividade é ofuscada pelo fato de incidir sobre a receita bruta, e não sobre
os lucros.
Uma tributação predominantemente progressiva, além de mais justa
e socialmente aceitável, seria capaz de melhorar a arrecadação. Os contribuintes
seriam mais estimulados ao recolhimento espontâneo se soubessem que sua
carga é proporcional a sua capacidade econômica, e que os ricos realmente
pagam mais que os pobres. Por outro lado, a redução da carga na classe média
seria compensada pelo aumento da base, se considerados os tributos em geral e o
aumento de arrecadação nas categorias mais abastadas.
Mas há um obstáculo, que PIKETTY chama de “concorrência fiscal”. É
um dos efeitos da facilidade de migração de capitais e fortunas pelo Mundo. Alguns
argumentam que os ultra ricos, diante da ameaça de aumento de sua quota,
simplesmente mudariam seus negócios e investimentos para outro país que
assegurasse tributação mais favorecida. E, de fato, este risco é real, sobretudo
num cenário econômico de fortunas virtuais.
Neste particular, importante revisitar o exemplo dos EUA. Como
dissemos, no período 1930-80 aquele pais chegou a adotar imposto confiscatório
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sobre rendas excessivas e isso foi considerado uma prática positiva pelos agentes
econômicos. Não houve desestímulo, no caso dos EUA, porque o aumento da
tributação não é considerado isoladamente, mas no conjunto das oportunidades
oferecidas pelo mercado aos investidores.
Parece-me pouco crível que um “alta renda” deixasse de investir no
Brasil apenas diante do advento de um imposto progressivo mais acentuado. O
mercado brasileiro é grande demais para ser desprezado, e ainda este
contribuinte teria inúmeras oportunidades de reprogramar suas atividades de
forma a buscar uma carga tributária menor, especialmente se renunciasse à
acumulação e preferisse circular sua riqueza (abrindo empresas, por exemplo).

7. Distribuição desigual da Carga Tributária na Federação

Parece-nos claro que a carga tributária brasileira é desigualmente
distribuída e excessivamente concentrada na União.
Nossa Constituição estabeleceu que os serviços mais essenciais à
população fossem prestados pelos entes descentralizados (Estados, Municípios e
Distrito Federal), reservando à União o papel de integrar o território nacional,
protegê-lo contra agressões e ameaças externas e prestar os serviços não
incumbidos predominantemente aos entes descentralizados (como o ensino
superior, por exemplo).
Diante desta lógica, seria de se supor que a carga tributária fosse
mais onerosa nos entes descentralizados, e menos onerosa na União. Contudo,
estudos do SINPROFAZ indicam o contrário. Segundo a entidade, baseando-se em
estatísticas oficiais, a União “draga” 24,9% do PIB, o que representa 68,2% da
carga tributária total exigida no Brasil.
Aos Estados (responsáveis pela Justiça estadual, segurança pública,
saúde, educação, saneamento e tantos outros serviços essenciais) cabe míseros
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25,8% da carga tributária, ou apenas 9,4% do PIB (dados de 2014). E aos
Municípios, responsáveis por cuidar das cidades onde vivemos, somente 2,2% do
PIB (ou 6% da carga).
É verdade que a União reparte receitas em alguns casos, mas não
sobre o total dos tributos que exige. Nos impostos, somente o IR, IPI e ITR repartem
receitas. No IOF, somente a incidência sobre ouro financeiro é repartida com os
entes descentralizados, e esta é a menor parcela de arrecadação deste imposto.
Nas contribuições, somente a CIDE Combustíveis, ainda assim somente 29% da
arrecadação. Parece-nos pouco e não representa grande reforço em favor dos
entes descentralizados. Também é verdade que a União institui contribuições
sociais, e que algumas delas são vertidas à Previdência Social. Mas aqui também é
preciso lembrar que a União desvincula 20% destes recursos para seu uso
exclusivo, através do instituto da DRU (supostamente provisório, mas perene na
prática) e, dentre as contribuições, apenas algumas são realmente vertidas ao
Fundo de Previdência Social Geral. Outras, como a COFINS e CSLL tem destinação
pouco divulgada e, na verdade, representam sobre-alíquotas dos impostos em
muitos casos.
Portanto, há três caminhos, pelo menos, para reduzir o peso da
carga tributária da União: 1) Reduzir as contribuições especiais; 2) Aumentar a
repartição de receitas em favor dos entes descentralizados, ou; 3) A União assumir
papel mais incisivo na prestação de serviços diretos à população.
No que tange ao primeiro item (contribuições especiais) parece-nos
necessário repensar a opção do constituinte de 1988 em estatizar certas
intervenções. Muitos países, por exemplo, adotam modelo de previdência privada
como sendo o sistema dominante, e com isso não só desoneram como garantem
melhores

condições

em

favor

dos

próprios

beneficiários,

visto

que,

conhecidamente, o setor privado é bem mais eficiente que o setor público no
atendimento direto às necessidades das pessoas.
Por outro lado, na década de 1990 o Brasil adotou um confuso e
controverso sistema de intervenção na Economia, através de agências
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reguladoras. Até aqui nenhum problema, porque muitos países fazem o mesmo
(como os EUA, com suas “Administrations”). O problema no modelo brasileiro é o
custeio destas entidades. São autarquias, e sobrevivem quase totalmente à base
de tributos, integrantes das espécies taxas ou CIDES (Contribuições de
Intervenção no Domínio Econômico).
Antes das Agências Reguladoras, o controle dos setores estatizados
era baseado em órgãos internos nos ministérios e, a meu sentir, num modelo bem
menos oneroso, pois as empresas “estatais” estavam sobre controle direto ou
indireto da União. O controle e fiscalização, portanto, era internalizado nas
próprias estatais ou suas holdings, e o custo era baseado em receitas não
tributárias (tarifas ou preços públicos).
O novo modelo tem muitas virtudes, é verdade, mas parece-me
excessivamente oneroso e uma das causas do aumento da carga tributária, na
forma das CIDEs e de novas taxas. Faz-se necessário, portanto, repensar o modelo,
buscando soluções igualmente eficientes com menos ônus à economia e à
sociedade.

8. Perfil “estagnador” da Carga Tributária Brasileira

Creio possível afirmar que grande parte da carga tributária
brasileira incide sobre atividades produtivas da economia, preferindo a “geração
de riquezas” à “acumulação de riquezas”. Ou melhor, quem decide “trabalhar” no
Brasil, seja como pessoa física, seja como agente econômico, paga mais tributos do
que aquele que decide imobilizar suas riquezas.
No relatório do SINPROFAZ, a que fizemos referência, a entidade
concluiu que 94,4% da carga tributária recaiu em 2013 sobre bens, serviços, renda
e folha de salários. Os tributos sobre propriedades oneraram apenas 1,4% do PIB
(ou 3,9% da carga) e as transações financeiras representaram apenas 1,7% da
carga tributária.
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Portanto, parece lícito concluir que, no Brasil, quem investe recursos
para gerar empregos e negócios paga muito mais tributos que aquele que prefere
acumular riquezas e viver de especulação. Isso provoca o que chamo de perfil
“estagnador”, na medida em que a carga tributária produz como efeito colateral o
desestímulo à produção de novas riquezas, tendendo a estagnar a circulação na
economia.
Tal efeito, provavelmente involuntário por parte do Estado, explica a
imensa “mortalidade infantil”20 que aflige as pequenas empresas no Brasil. As
pequenas empresas, aliás, dificilmente deixam de ser pequenas em nosso país, e
muitos empreendedores acabam fracassando e convertendo-se em devedores da
Fazenda Pública.
Não resta dúvidas que esse perfil estagnador afeta a arrecadação.
Se o Estado sobrevive retirando uma parte da produção da economia, quanto
menor for esta produção pior para a arrecadação do Estado.

9. Reflexos da Atividade Criminosa no Brasil

As atividades consideradas ilícitas pelo nosso Direito Penal são
realizadas por seus autores diante de motivações diversas. Embora alguns crimes
sejam cometidos por razões não econômicas, não se pode negar que,
especialmente no Brasil,

tem crescido o percentual de crimes com nítida

motivação econômica. Podemos citar, como exemplos, os “crimes de colarinho
branco”, contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas, crimes contra a
administração pública, etc.
Toda vez que uma atividade ilícita com motivação econômica obtém
êxito, o produto desta arrecadação passa ao campo da informalidade e, por
20

A expressão “mortalidade infantil” é uma expressão simbólica usada por alguns economistas e
estudiosos para se referir ao alto índice de insucesso das microempresas e empresas de pequeno
porte, nos primeiros dois ou três anos de sua existência.
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consequência, é prejudicada a arrecadação do Estado.
Assim, por exemplo, quando uma quadrilha consegue desviar
recursos públicos num esquema de corrupção e o dinheiro não é restituído
integralmente, o erário é prejudicado de múltiplas formas:
a) O dinheiro desviado precisará ser reposto por mais arrecadação,
daqueles mesmos contribuintes fiéis e honestos;
b) Este mesmo dinheiro desviado será em algum momento utilizado pelos
autores do crime, mas não necessariamente em nosso território e em favor da
economia brasileira;
c) O triunfo do crime estimula a sonegação, pois o contribuinte que entrega
uma fatia cada vez maior do produto suado de seu trabalho ao Estado sente-se
injustiçado, assim como o irmão do filho pródigo21 ou o “Homem Honesto” de Rui
Barbosa22. Este contribuinte é convidado, pela própria incompetência do sistema, a
deixar de arrecadar ou, pelo menos, deixar de empreender.
Mesmo quando o patrimônio lesado é estritamente privado, a
arrecadação também é prejudicada. A sensação de insegurança e de impunidade
desestimula as pessoas a empreender e a realizar novas atividades. Menos ativa, a
Economia é menos próspera e, sem dúvida, menos rentável ao Estado.
Alguns números dão a dimensão do problema. O custo de crimes
contra o varejo, somado aos investimentos em prevenção, chegou a US$ 2,1 bilhões
em 2009, segundo pesquisa da BBC News23. Outra pesquisa do IBGE e ETCO, em
21

A PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO. Evangelho de Lucas cap.15 vers. 11 a 32. “...29-Mas ele respondeu
a seu pai. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste
um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos ; 30-vindo, porém, esse teu filho, que
desperdiçou os teus bens com meretrizes , tu mandaste matar para ele o novilho cevado...”.
22

De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a
injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a
desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Senado Federal. Rio de
Janeiro, DF. Obras Completas de Rui Barbosa. V. 41, t. 3, 1914. p. 86
23

“No Brasil, o custo dos crimes contra o varejo somado aos investimentos em prevenção chegou a
US$ 2,1 bilhões (R$ 3,6 bilhões) em 2009, 0,74% maior do que o de 2008...” (Brasil é 7º em ranking de
prejuízo
com
furtos
no
varejo,
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/11/091112_roubovarejo.shtml, acesso em 4 de julho
de 2015).
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2014, demonstrou que a economia informal movimentou R$ 830 bilhões, ou 16,2%
do PIB brasileiro. Claro que nem todas as atividades consideradas integrantes da
informalidade são necessariamente criminosas, mas penso lícito afirmar que boa
parte destas atividades estão relacionadas direta ou indiretamente ao crime
organizado, tráfico de drogas ou armas.
Em 2004 o Ministério da Justiça criou o Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Este
Departamento tem por principal finalidade empreender esforços para aumentar o
percentual de recuperação de produtos de crimes, mas apresenta números
modestos. Em seus dez anos de existência, conseguiu repatriar apenas R$ 34,2
milhões. Estima-se que os resultados em recuperação são muito inferiores aos
custos do próprio órgão24.
As leis que prevêem condutas ilícitas penais-tributárias têm uma
forte tendência a reprimir condutas que busquem ludibriar a fiscalização, tais
como emissão de documentos falsos ou inidôneos e outros. Não se vê nos tipos
penais um real interesse em prevenir crimes com potencial impacto sobre a
arrecadação, ou mesmo na efetiva recuperação do produto do crime e respectiva
parcela de arrecadação. Embora não seja especialista em matéria penal, a
impressão que o conjunto desta legislação me causa é do interesse maior em
intimidar os contribuintes habitualmente adimplentes, do que reprimir os
verdadeiros e convictos inadimplentes.
Boa parte dos atuais tipos penais (em especial os da Lei 8137)
poderiam muito bem converter-se em ilícitos administrativo-tributários, com
previsão de penalidades compatíveis e severas (multas mais altas, interdição de
exercício de atividades quando necessário, etc.).
Parece-nos que esta legislação precisa sofrer uma ampla e
cuidadosa reforma, com vistas a gerar um elenco de tipos penais mais adequado
ao enfrentamento correto da questão. Em primeiro lugar, parece-me essencial que
24

Arquivos de Tag: drci - Entenda: Órgão gasta mais do que recuperou em dez anos, em
http://www.politicanarede.com.br/tag/drci/, acesso em 4 de julho de 2015.
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a legislação demonstre capacidade de separar a situação do devedor insolvente,
do devedor criminoso. É que nem todos os devedores do Estado brasileiro são
criminosos.
Na verdade, a grande maioria é composta de ex-empreendedores,
que fracassaram em seus empreendimentos e, em vista da conjuntura tributária
vigente, acabaram tragados pela famosa “bola de neve” tributária.
Mas não há como negar que uma parte da Dívida Ativa é reflexo das
atividades ilícitas e, para esta parcela, parece-me que a solução deve ocorrer
simultaneamente a solução em seara penal.
Para cada situação cabe uma solução diferente. Para os devedores
insolventes, cabe aumentar as oportunidades de composição extrajudicial. Por
exemplo, aumentar as possibilidades de compensação, transação, remissão,
parcelamentos, moratórias, etc. Falaremos adiante sobre algumas sugestões, hoje
rejeitadas pelo nosso ordenamento.
Para os devedores criminosos, a solução da dívida ativa reflexa deve
ser integrada à persecução penal, havendo uma cooperação habitual e obrigatória
entre as Procuradorias Fiscais, Ministério Público e Polícias. Hoje esta cooperação
é episódica e insuficiente na maioria dos casos. O uso sábio da tecnologia da
informação pode ser um caminho para concretizar este ideal.
Outra providência necessária é a integração e aperfeiçoamento dos
registros públicos no Brasil. Não parece adequado que uma Procuradoria Fiscal
precise aguardar por vários dias para receber uma cópia de matrícula de registro
de imóveis. E não parece adequado também que existam ainda (em pleno século
XXI) matrículas que não correspondem a realidade dos imóveis existentes.
A inconsistência e a fragmentação dos bancos de dados oficiais no
Brasil faz com que a Fazenda Pública atue, quase sempre, sem ter acesso aos fatos
reais, o que explica o excesso de presunções previstas em nossa legislação.
Parece-nos que se a Administração Tributária tivesse acesso, em tempo real, a
verdadeira e completa situação fiscal, financeira e econômica do contribuinte,
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teria condições de ter maior eficiência na prevenção e recuperação de casos de
sonegação e evasão fiscal. Mas também teria condições de realizar atos mais
perfeitos e justos, em proveito dos próprios contribuintes.
Aumentando e facilitando a base de informações, a Administração
Tributária poderia detectar, mais rapidamente, casos de ilícitos penais e
desencadear mais eficazmente a reação estatal. Poderia também evitar o
ajuizamento inútil de milhares de execuções fiscais, que só oneram o erário e
humilham inutilmente os devedores insolventes. Poderia também aplicar as
soluções mais adequadas para cada caso, conforme a atual capacidade
contributiva de cada devedor.

10. Um Novo Processo Legislativo Tributário

Para aumentar a carga tributária no Brasil basta que o executivo
edite medidas provisórias, as quais podem tratar sobre a maioria dos assuntos
tributários e são, via de regra, concebidas e aprovadas apressadamente.
Este cenário cria uma situação extremamente desfavorável ao
planejamento da Atividade Financeira do Estado, e é uma das principais causas da
legislação confusa e pouco eficiente que temos no Brasil em matéria tributária.
O Executivo tem superpoderes para instituir ou aumentar tributos
no Brasil, graças a este sistema. Como consequência, a instituição e aumento de
tributos passa a fazer parte da política econômica do governo, quando deveria
submeter-se ao planejamento financeiro-orçamentário geral do ente federativo.
Em que pese, oficialmente, o ordenamento preceitue sistemática
diversa, na prática as coisas se dão da seguinte maneira: o Estado descobre,
inesperadamente, que precisa aumentar as receitas; os Ministros são cobrados a
achar uma solução, em especial o da Fazenda; este então propõe texto de medida
provisória, aumentando tributos que serão pagos pelos mesmos contribuintes fiéis
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de sempre; o Presidente assina e pressiona o Congresso a aprovar (o que quase
sempre ocorre); a doutrina protesta inutilmente; os poucos contribuintes melhor
aparelhados vão ao Judiciário que, às vezes, estabelece limites (normalmente
insuficientes e parciais).
O que menos se faz, entretanto, é perquirir porque o Estado,
inesperadamente, fica sem recursos. Não existe um planejamento orçamentário
no País? E a previsão da Receita, obrigatoria e previamente constante da Lei
Orçamentária? Será que um país que não está em guerra, não é assolado por
desastres naturais constantes precisa trabalhar dentro deste nível de imprevisão?
Matéria tributária, creio, deveria ser fruto de prévia e expressa
autorização legislativa, assim como ocorre com as leis orçamentárias. Por isso,
necessário que seja vedado o uso de medidas provisórias para matéria tributária,
salvo em casos de guerra, grave comoção interna e calamidade pública.
Na elaboração dos projetos de Lei em matéria tributária, ainda,
necessária maior fundamentação e rigor. Relatórios de impacto orçamentáriofinanceiro e pareceres prévios de órgãos de controle técnico são necessários para
a análise pelo Congresso.
Gerar leis tributárias mais legítimas, melhor planejadas e elaboradas
também pode aumentar a arrecadação. Leis mais perfeitas fecham espaço para a
sonegação,

para

a

litigância

habitual

maliciosa25,

para

controvérsias

administrativas ou judiciais e aumentam o compromisso dos próprios
contribuintes com seu cumprimento, na medida em que foram (ao menos) ouvidos
no processo de sua criação.

25

Tradicionalmente usa-se a expressão “litigância habitual” com conotação pejorativa, para
designar a pessoa que tenta recorrer aos meios processuais com intenções maliciosas, ou seja,
para extrair do sistema vantagem indevida ou moralmente reprovável. É, por exemplo, o caso do
contribuinte que usa o processo administrativo fiscal com o objetivo premeditado de retardar e
frustrar a cobrança do tributo e satisfação dos direitos da Fazenda. Contudo, entendo mais
adequado dizer “litigância habitual maliciosa”, pois me parece que o simples fato de um
contribuinte possuir muitos processos não permite, por si só, a conclusão de o fazer com objetivos
escusos. Há várias outras causas que podem ocasionar grande quantidade de demandas, como
falências e questões repetitivas, como por exemplo, vários autos de infração sobre o mesmo
assunto, mas em períodos diferentes.
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Por outro lado, as autoridades, cientes que não poderão contar com
novas fontes de receitas a curto prazo, vincular-se-ão mais ao planejamento
orçamentário e certamente serão forçadas a administrar melhor os recursos
públicos.

11. Uma Nova Instância Administrativa

No meu sentir, a solução de conflitos tributários no Brasil deveria ser
predominantemente resolvida em instância administrativa, e somente em casos
raros e específicos pelo Poder Judiciário. Tal cenário, todavia, vem sendo
prejudicado em especial pela falta de autonomia financeira, orçamentária e
jurisdicional dos órgãos de Instância Administrativa.
É princípio basilar do Direito Processual que o julgador deve ser
equidistante às partes e a situação sob julgamento. Contudo, os órgãos de
Instância Administrativa no Brasil são subordinados ao Ministro da Fazenda e seus
pares nos entes descentralizados. Ficam, estranhamente, presos ao Princípio da
Hierarquia, obrigados a julgar atos e decisões que, em última análise, foram
ordenados pelos chefes do Executivo ou seus Ministros e Secretários.
Como decorrência deste cenário, é vedado (em regra) aos órgãos
julgadores administrativos afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. As
exceções existentes são raras e se restringem a aplicar decisões já tomadas por
outras autoridades ou Poderes26.

26

Decreto 70235/1972, art. 26-A, § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei nº 11.941, de
2009)
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Tribunais e órgãos administrativos de julgamento independentes,
gozando de autonomia administrativa e financeira, com prerrogativas e
obrigações semelhantes aos membros do Poder Judiciário causariam aumento da
arrecadação, e não diminuição, como seria de se supor.
Assim acredito porque a existência de tais órgãos representaria
uma aliança entre os contribuintes e o Fisco em prol da arrecadação. Para ser
autenticamente equidistante, é preciso que a Instância Administrativa seja
mantida por representação paritária de entidades representativas dos
contribuintes e do Estado. Tal composição já ocorre na maioria dos Conselhos de
Contribuintes e no CARF27, mas não consegue produzir os efeitos desejados graças
à falta de autonomia frente ao Poder Executivo e demais impedimentos a seu pleno
funcionamento.
Independente, a Instância Administrativa passaria a ser a inteligência
por trás do sistema tributário nacional, gerando soluções e inovações capazes de
manter e aprimorar a arrecadação, dentro de bases aceitáveis para ambas as
partes (contribuintes e Fisco). Outras vantagens são detectáteis neste cenário.
Uma das vantagens da independência da Instância Administrativa
seria estabelecer uma maior uniformidade na aplicação da legislação tributária.
Quanto mais eficiente e justas forem as decisões proferidas pelos órgãos
administrativos, menor divergência terão em relação às decisões proferidas pelo
Poder Judiciário. Tal uniformidade, quanto maior, mais estimula a arrecadação
espontânea e dificulta a atuação dos litigantes habituais maliciosos (estatais ou
privados).
Outra vantagem ocorre na medida em que os parâmetros
estabelecidos para julgamento serão fruto do consenso entre representação
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
27

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF foi criado pela Medida Provisória nº 449, de
2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. É a instância recursal do processo
administrativo fiscal da União.
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paritária, substituindo a política de confronto pela de cooperação entre
contribuintes e Fisco. É intuitivo, segundo a experiência humana, que a cooperação
gera melhores resultados que o conflito, pois estimula a consciência, por parte de
todos, que a arrecadação é um bem comum, e não um ritual de sacrifício de uma
das partes.
A ascensão da Instância Administrativa traria outro fator
importantíssimo: o surgimento de um órgão especializado em matéria tributária,
com condições de estar mais presente às relações tributárias. Tal cenário
permitiria ao Estado conhecer melhor a situação real dos contribuintes, avaliar sua
real capacidade contributiva e, também, detectar e reagir mais rapidamente a
atitudes criminosas.
Mas algumas mudanças são necessárias para que ocorra esta
ascensão. A seguir, elencamos algumas, sem a intenção de estabelecer numerus

clausus.
A primeira é estabelecer um regime jurídico sólido, que assegure
aos órgãos de instância administrativa a independência e autonomia que precisam.
Os órgãos administrativos precisam ter a liberdade e a responsabilidade de
tomarem decisões, ainda que desagradem à cúpula do Executivo ou de quem quer
que seja.
A segunda é que estes órgãos atuem integrados com a sociedade.
Sejam dirigidos por conselhos compostos de representantes dos contribuintes,
dos meios acadêmicos (em especial das Faculdades de Direito), do Fisco, do
Ministério Público, do Legislativo, do Judiciário e de toda e qualquer representação
que assegure a imparcialidade do órgão.
A terceira é que sejam assegurados recursos para que o órgão
tenha corpo técnico qualificado, de forma a se transformar um órgão de
excelência em matéria tributária, capaz de gerar decisões que sejam referências
aceitáveis pela maioria.
A quarta é que o método democrático seja a base da constituição e
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funcionamento de tais órgãos.
A quinta, seja assegurado a tais órgãos acesso pleno a todas as
bases de dados disponíveis, de forma que possa tomar decisões coerentes com a
realidade, tornando o uso das presunções raro e subsidiário.
A sexta, sejam estes órgãos intensamente fiscalizados por órgãos
dele independentes, de forma a garantir a idoneidade e a regularidade de sua
atuação.

12. Preferir as Soluções Extrajudiciais

Há ainda um grande preconceito contra as soluções extrajudiciais no
Brasil. A atuação das Procuradorias Fiscais parece se concentrar em ajuizar
execuções fiscais, confiando que esta via é a solução de todos os males. Não há que
se falar de culpas, mas sim de tradição. Desde a época colonial, o Estado sempre
apostou mais na intimidação do que na negociação. Este processo se repete em
diversas searas, não somente na área tributária.
É de se estranhar, por exemplo, que a União, sujeito ativo de quase cem
espécies tributárias, e participando de milhões de relações jurídicas, possua
apenas pouco menos de uma dezena de hipóteses de parcelamento, não possua
ainda uma lei de transação tributária e restrinja as hipóteses de compensação.
Na verdade, são raras (e sempre intensamente criticadas) as iniciativas
de aprimorar métodos mais eficazes e modernos de cobrança. Na União, por
exemplo, adotou-se técnicas de composição com a Lei 10522/2002, mas até hoje a
aplicação destas técnicas ainda não é completa. Muitos Estados e Municípios não
tem limite para ajuizamento de execuções fiscais. Há registro de créditos inscritos
e execuções de valores ínfimos, onde o Estado brasileiro gasta muito mais que o
valor do crédito, e ainda assim com baixíssima probabilidade de recuperação.
Como procuramos demonstrar, uma boa parcela dos devedores estão
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nesta situação por motivos alheios a sua vontade, resultantes do insucesso de seus
empreendimentos ou de acidentes. O ordenamento precisa oferecer alternativas
compatíveis para a reabilitação destas pessoas, separando-as dos criminosos.
Algumas ideias já surgiram neste sentido, e algumas já são
implementadas. Mas muitas vezes uma boa ideia é contaminada por erros de
implementação ou até mesmo omissões.
Um bom exemplo é o protesto de créditos de dívida ativa. A ideia em si é
boa, mas carece de implementação mais cuidadosa. É verdade que vivemos numa
sociedade onde o consumo é um valor cada dia mais ligado à liberdade. Assim,
para muitas pessoas, não consumir é uma punição com forte caráter didático. Mas
quando se fala de empresas, por exemplo, pode significar o empréstimo da
salvação que não virá, ou o investidor que desistirá de investir. Muitos negócios
honestos e viáveis já foram inviabilizados simplesmente por se encontrarem
“positivados”.
Creio que seria muito mais eficaz e justo que o cadastro da Dívida Ativa
fosse ampliado e aperfeiçoado, de forma a se tornar um “Cadastro de Qualidade
de Contribuintes”, premiando os bons contribuintes com descontos, brindes, filas
preferenciais, etc; e oferecendo à sociedade a realidade sobre a conduta dos
contribuintes devedores.
Imaginemos

um

devedor

cujos

negócios

fracassaram

como

consequência de uma proibição inesperada, imposta pelo próprio Estado. Esta
proibição privou a empresa de sua receita, e o empreendedor teve que optar por
pagar os haveres aos seus funcionários e deixar os débitos fiscais para depois. Se
eu fosse investidor e quisesse propor uma sociedade a esta pessoa, teria dela uma
impressão melhor do que em relação ao criminoso, que faliu propositalmente sua
empresa com o objetivo de fraudar seus credores e enriquecer ilicitamente.
Em resumo, as pessoas tomam decisões conforme as informações que
têm acesso. E o cadastro da Dívida Ativa (e também os cartórios de protesto) nos
oferecem uma informação indistinta dos devedores, sugerindo que todos não são
confiáveis, a menos que paguem.
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A seguir, com a pretensão de provocar o debate e a reflexão, ofereço
algumas ideias de melhorias que poderiam ajudar na performance da
Administração Tributária e das Procuradorias Fiscais.

13. Melhorar a comunicação com os Contribuintes

Uma necessidade é que a Administração Tributária e as
Procuradorias Fiscais ampliem e facilitem sua rede de atendimento aos
contribuintes. A criação de “call centers”, que ofereçam aos contribuintes (e em
especial aos devedores) canais facilitados de acesso via telefone, e-mail, fax, etc.,
aliada a ampliação de oportunidades de composição extrajudicial, certamente
aumentaria muito a recuperação de créditos e também a atualização de dados
sobre os contribuintes.

14. Ampliar as Opções de Compensação

Atualmente, em geral, a compensação tributária só é possível entre
créditos de mesma natureza e quando são administrados pelo mesmo órgão
fazendário. Embora a compensação tributária deva respeitar os pressupostos e
princípios do Direito Financeiro e Orçamentário e a composição dos fundos e
orçamentos, não vislumbro real necessidade de tal restrição, pelo menos em nível
tão conservador.
O devedor insolvente não tem dinheiro para oferecer. Mas pode
oferecer bens corpóreos ou incorpóreos, direitos, pode oferecer serviços e até
mesmo trabalho.
Por exemplo, creio que o ordenamento deveria admitir a
compensação, em favor dos contribuintes, de toda e qualquer condenação
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pecuniária devida pelo Estado. Se fosse possível, por exemplo, que um cidadão que
teve seu patrimônio lesado pelo Estado pudesse deixar de pagar tributos na
proporção do valor de seu precatório, o Estado teria mais preocupação em
melhorar a qualidade de atendimento à população e evitar oportunidades para ser
processado judicialmente. Hoje, como se sabe, esta possibilidade é restrita, mal
projetada juridicamente e é parcial em favor do Estado.
Outra situação análoga à compensação seria a possibilidade do
devedor fornecer bens e serviços à Administração, em troca de sua dívida. A
situação atual é surreal e desfavorável: de um lado, o Estado não consegue cobrar
grande parte de seus débitos, e de outro lado paga caro em licitações os serviços e
bens que precisa.
Imaginemos que uma fábrica de alimentos esteja em dificuldades
financeiras e devendo ao governo, porque não aceitar alimentos ao invés de
dinheiro? O Estado é obrigado a comprar alimentos em licitações, e como sabemos
nem sempre pelo melhor preço que se poderia comprar.
Contudo, nosso ordenamento repugna tal solução, porque associa
esta forma de composição com a escravidão do devedor. Mas tal risco pode ser
afastado se a composição for voluntária e se respeitadas as normas de proteção
do trabalho e demais princípios da Constituição. É sabido, aliás, que só não se
admite a dação em pagamento de bens móveis porque não se previu tal
providência em lei complementar. O mesmo se diga em relação à prestação de
serviços.

15. Estimular a Denúncia Espontânea

Um dos institutos mais importantes do Direito Tributário Brasileiro
na composição extrajudicial é o da denúncia espontânea. Este instituto, previsto no
artigo 138 do CTN, procura estimular os contribuintes inadimplentes a
regularizarem sua situação independente da máquina estatal precisar se mover
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ou fazer qualquer coisa.
Em síntese, a ideia é que o contribuinte que deixou de pagar ou de
cumprir qualquer obrigação anterior, o faça ainda que extemporaneamente
pagando o tributo integralmente e acrescido dos consectários cabíveis. Em troca, o
contribuinte deixaria de ser penalizado.
A denúncia espontânea procura resolver um problema prático: a
Administração Tributária não tem, nem nunca terá, recursos suficientes para
estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, muitas obrigações são
descumpridas sem que a Administração sequer tenha condições de suspeitar
disso. Prometendo benefícios ao contribuinte, o CTN espera que ele próprio
contribua com a fiscalização, denunciando sua omissão e, ao mesmo tempo,
regularizando-a integralmente.
Contudo, amparado em uma antiga e superada interpretação do STF,
a Fazenda Pública ainda insiste em exigir, em caso de denúncia espontânea, que o
contribuinte recolha também a multa moratória. Dessa forma, a Administração
concorda apenas em deixar de aplicar a multa punitiva, mas se recusa a
reconhecer validade quando o contribuinte se recusa a recolher a multa
moratória.
Mesmo diante da pacificação sobre o tema junto ao STJ, não é raro
encontrar Administrações que continuem exigindo a multa moratória.
Acredito que o Fisco pensa que, ao impor a multa moratória, está
arrecadando mais. Mas na verdade, acredito que está desestimulando muitos
contribuintes a usarem da denúncia espontânea. Ou seja, se simplesmente
aceitasse a posição externada pelo STJ, arrecadaria menos multa moratória, mas
tal perda provavelmente seria compensada e superada pelo aumento de
arrecadação.
É importante lembrar que a denúncia espontânea está inserida no
contexto da arrecadação. Isso significa que, apenas desonerar àqueles que a
praticam não garante, por si só, o incremento na arrecadação. Na verdade, a
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denúncia cresce também diante da eficiência da fiscalização, pois grande parte
dos casos de denúncia ocorrem ante o temor do início da fiscalização, ou porque
ela já aconteceu em casos parecidos ao do denunciante.
Mas, de qualquer forma, desonerar o contribuinte que se
autodenuncia é uma medida de inteligência e eficiência, que merece não só a
desoneração de qualquer penalidade, como também outros incentivos, sobretudo
nos casos em que a omissão do contribuinte não é dolosa.
Na verdade, grande parte das situações onde os contribuintes
deixam de cumprir suas obrigações decorrem de erros ou outras causas não
voluntárias. Não se pode descartar que o próprio sistema induz o contribuinte em
erro, ante a sua complexidade e a falta de avisos prévios. Ou seja: o Estado institui
uma multidão ininteligível de obrigações acessórias, estabelece a presunção que o
contribuinte deve conhecê-las a partir da publicação no diário oficial, e pune
impiedosamente quem não as cumpre, como se o fizesse sempre de propósito.
Na realidade, a presunção de ciência e conhecimento das obrigações
merece uma revisão conceitual. Não é possível ao homem médio, ou mesmo às
corporações, a infalibilidade no cumprimento de suas obrigações acessórias que
supõe nosso sistema. Por isso, parece-me bastante adequada a solução adotada
por alguns Municípios, onde antes de ser penalizado, o contribuinte tem o direito a
um aviso de regularização.
Consiste tal providência, na maioria dos casos, em uma notificação
por parte da Administração, especificando qual a omissão cometida pelo
contribuinte e assinalando-lhe um prazo para regularização. Se o contribuinte
perseverar na irregularidade, aplica-se a penalidade cabível.
Tal sistemática, pelo menos no âmbito federal, não é ordinariamente
utilizada. Iniciado o procedimento de investigação, a denúncia não é mais possível.
E isso frustra qualquer interesse do contribuinte em compor espontaneamente,
pois não auferirá nenhuma vantagem se reconhecer e regularizar sua omissão.
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16. Estimular a Transação

Embora prevista no CTN, a transação é um instituto muito pouco
utilizado no Brasil. A opinião dominante no seio da Administração Tributária e
também nas Procuradorias Fiscais é que este instituto desestimula a arrecadação
espontânea.
Argumentam alguns que, se o contribuinte souber que poderá obter
condições melhores em uma eventual transação, não se sentirá estimulado a
cumprir a obrigação espontaneamente.
É claro que há sim o risco de desestímulo à arrecadação espontânea.
Mas isso só ocorrerá se a transação for mal utilizada. Se for bem empregada, a
transação pode aumentar muito a arrecadação e a solução de créditos em dívida
ativa.
Em muitos casos, a transação pode ser a única alternativa de
recebimento. Mas é essencial para o sucesso deste instituto que alguns
pressupostos sejam garantidos.
Em primeiro lugar, é preciso que sejam criadas boas Leis de
transação. Leis que estabeleçam condições de outorga inteligentes e adequadas,
que permitam soluções eficazes em favor do Estado e também dos contribuintes.
Em segundo lugar, é essencial que tais Leis sejam adequadamente
aplicadas. As autoridades às quais serão atribuídas as funções de presidir as
transações precisam estar capacitadas e possuir os meios necessários para sua
correta aplicação.
Em terceiro lugar, é essencial que a transação seja a melhor solução,
se comparada com as demais presentes no caso concreto. Para isso, é muito
importante que o Estado conheça precisamente qual é a real situação patrimonial
do contribuinte. Considerando que a transação implica em concessões mútuas, o
Estado deve reservar esta solução para aquelas situações onde a execução fiscal

318

fracassaria.
E por último, fundamental que se adotem mecanismos para que a
transação não seja vista pelos contribuintes como mais um meio de pagamento.
Uma das sugestões é estabelecer restrições para os contribuintes que já foram
beneficiados por outra transação no passado recente.

17. Uso sábio das Moratórias e Remissões

Também previstas pelo CTN, os institutos da moratória e das
remissões são pouco utilizados no Direito Tributário brasileiro, e vistas com
extrema desconfiança e preconceito pelas autoridades. Se corretamente
utilizadas, podem aumentar a arrecadação sem prejudicar a adesão dos demais
contribuintes.
No caso da remissão parcial, seu uso combinado com a transação
pode dar solução para situações que, do contrário, terminariam em total
inadimplência do devedor. Em muitos casos, como o de falências, a remissão
parcial (ou mesmo total, para alguns créditos) pode ser a única solução.

18. Considerações finais

Por certo, como bem lembra o relatório do SINPROFAZ, a sonegação
não é um problema tipicamente brasileiro. Mas as estatísticas demonstram que o
Brasil tem uma carga tributária desproporcional, com baixa legitimidade,
reciprocidade e eficácia.
Grande parte deste cenário é provocado pelo próprio Estado. A
começar pela opção de Estado intervencionista, dirigista e onipresente que
adotamos. Prossegue na hipertrofia da União, desequilibrando a Federação e
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sugando grande parte dos recursos para sustentar este modelo de Estado.
Vimos também que nosso sistema tributário se debruça demais
sobre atividades produtivas e do trabalho, e demonstra pouco interesse pelas
atividades especulativas. Agrava o problema a baixa eficiência do aparelho
repressor penal do Estado, que se preocupa mais em aprisionar do que proteger a
economia formal.
Dessa forma, a nosso ver, para termos um sistema tributário mais
equilibrado, e uma carga tributária melhor, precisamos:
a) Reprogramar o Estado, para que gaste menos e melhor usando
menos recursos, e de forma mais objetiva no sentido de atender as necessidades
da sociedade e da economia.
b) Diminuir o tamanho e a arrecadação da União, e reforçar a
distribuição de recursos aos Estados e Municípios, onde de fato os serviços diretos
à população são prestados.
c) Distribuir a carga tributária de forma mais equânime entre as
áreas de produção e de acumulação de riquezas.
d) Aumentar a eficiência do Sistema Penal na prevenção e
recuperação de recursos subtraídos à economia formal.
e) Instituirmos um novo processo legislativo tributário, mais
vinculado ao planejamento orçamentário, mais democrático e menos sujeito a
improvisos.
f) Instituirmos um regime de predominância da instância
administrativa, com autonomia, independência em suas decisões, celeridade e
qualidade.
g) Diminuir a dependência em relação ao Poder Judiciário, sem
mutilar suas prerrogativas e atribuições, pelo aumento da qualidade e legitimidade
das decisões administrativas.
h) Estimular os métodos de composição extrajudicial e amigável de
conflitos, como ampliação de opções de compensação, parcelamento, transação,
remissão, denúncia espontânea, moratória, etc.
i) Reaparelhar a Administração Tributária e as Procuradorias Fiscais,
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para que possam aplicar e coordenar corretamente esta nova ordem.
Um novo e melhor Sistema Tributário, por certo, não advirá
exclusivamente da iniciativa do establishment. O sistema tributário hoje em vigor é
fruto do conjunto dos pensamentos, atos e omissões das autoridades ao longo da
História. Este cenário só será modificado diante da ação organizada, pacífica,
inteligente e perseverante da Sociedade Civil.
E os instrumentos de luta estão disponíveis: leis de iniciativa popular,
passeatas, ações judiciais coletivas, maior participação popular no planejamento
orçamentário e na fiscalização, boicotes econômicos e greves. São apenas alguns
exemplos dentre muitos outros meios capazes de produzir grandes melhorias.
Esse é o desafio lançado a nossa geração e às futuras: construirmos
juntos um novo sistema tributário e, através dele, um país melhor.
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O PRINCÍPIO DO “NÃO-CONFISCO” E SUA
APLICABILIDADE AOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE
A PROPRIEDADE, RENDA E CONSUMO
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O PRINCÍPIO DO “NÃO-CONFISCO” E SUA APLICABILIDADE AOS
IMPOSTOS

INCIDENTES

SOBRE

A

PROPRIEDADE,

RENDA

E

CONSUMO

1. Breves considerações sobre o princípio do “não-confisco” tributário

Dispõe o art. 150, IV, da Constituição Federal, que, sem prejuízo de
outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado às pessoas políticas a
utilização de “...tributo com efeito de confisco”.
No âmbito tributário, o efeito confiscatório acarreta a injusta
transferência do patrimônio do particular para o Estado. Essa “injustiça” pode
decorrer ou da inexistência de causa jurídica que ampare a pretensão tributária,
ou, ainda, do valor excessivo do tributo que o particular é obrigado a recolher aos
cofres públicos.
Nesse sentido, merecem destaque as lições de RAFAEL BIELSA:

Debe entenderse por confiscatorio, en opinión nuestra, el acto que en
virtud de una obligación fiscal determina una injusta transferencia
patrimonial del contribuyente al fisco, injusta por su monto o por la falta
de causa jurídica, o porque aniquile el activo patrimonial; en suma:
cuando no es “justa ni razonable”2.

A doutrina faz referência ao princípio do “não-confisco” tributário
como norma constitucional impeditiva da exigência de tributos que, de tão
elevados, acarretem a perda total ou substancial da propriedade, ou dificultem o
exercício dos direitos de liberdade, como o direito à livre iniciativa.

2

BIELSA, Rafael. Estudios de Derecho Público. II Derecho Fiscal. Buenos Aires: Depalma, 1951, p.93.
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Nesse sentido, merecem destaque as lições de BETINA TREIGER
GRUPENMACHER, que sustenta haver “...confisco quando o tributo devido absorver
uma parte substancial da propriedade ou da renda”3.
Nas palavras de ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA, “...é confiscatório o
imposto que, por assim dizer, ‘esgota’ a riqueza tributável das pessoas, isto é, não
leva em conta suas capacidades contributivas”, destacando, o autor, que, para as
empresas, “...o confisco está presente, quando o tributo, de tão gravoso, dificultalhes sobremodo a exploração de suas atividades econômicas habituais. Mais ainda,
o fenômeno está presente quando a carga tributária inviabiliza o desempenho
destas mesmas atividades”4.
Portanto, é inegável que o efeito de confisco estará configurado
quando o tributo, de tão elevado, e, portanto, injusto, retirar uma parcela
substancial da riqueza do particular, ou, numa situação extrema, a sua totalidade,
prejudicando, assim, o exercício dos direitos de liberdade. O efeito confiscatório
restará caracterizado, também, quando: a) muito embora não se concretize a
expropriação excessiva do patrimônio do particular, o tributo, de tão oneroso,
desestimula a prática de atividades econômicas lícitas5; e b) atingido o mínimo
existencial.
Em síntese, os indivíduos estão dispostos a tolerar uma determinada
carga tributária para o financiamento das despesas públicas. Porém, qualquer
imposição que ultrapassar o limite de tolerabilidade do contribuinte terá,
inexoravelmente, efeito confiscatório.
Contudo, qual seria a proporção do ônus tributário que os
particulares estão dispostos a tolerar?

GRUPENMACHER, Betina Treiger. Eficácia e Aplicabilidade das Limitações Constitucionais ao Poder
de Tributar. São Paulo: Resenha Tributária, 1997, p.107.
3

CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 27.ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p.110.
4

O efeito de confisco nesta situação não seria concreto, mas potencial, pois o cidadão saberia que,
em razão da elevada carga tributária incidente sobre determinada atividade profissional, ou certo
ramo de negócio, seu patrimônio correria sérios riscos de ser fortemente “dilapidado” pelo Estado,
caso exercesse seu direito constitucional de livre iniciativa e liberdade de profissão.
5
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Para responder à questão, é necessário analisar a Constituição, que,
numa concepção jurídica, se trata, nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA, de
“...norma fundamental, ou lei fundamental de organização do Estado e da vida
jurídica de um país”6. É, portanto, na Constituição que se encontram os meios
necessários para o cumprimento dos desígnios que o povo nela expressou.
Pode-se dizer, assim, que tributo suportável é aquele que está de
acordo com a Constituição. No Brasil, a Constituição da República de 1988 zela pela
manutenção de um sistema tributário justo, considerado como aquele que
preserva o exercício dos direitos fundamentais do cidadão.
É com base neste contexto que se passa a analisar a aplicabilidade
do princípio do “não-confisco” aos impostos que gravam a propriedade, a renda e o
consumo.

2. Aplicabilidade do princípio do “não-confisco” aos impostos que
gravam a propriedade (IPTU, ITR e IPVA)

Da análise do Texto Constitucional, infere-se que as pessoas políticas
possuem competência para tributar, pela via dos impostos, a propriedade
territorial urbana (IPTU – Municípios e Distrito Federal), a propriedade territorial
rural (ITR – União), bem como a propriedade de veículos automotores (IPVA –
Estados e Distrito Federal).
E com relação aos impostos ora referidos, há que se destacar que as
hipóteses de incidência das normas jurídicas a eles relacionadas dizem respeito a
uma riqueza não renovável.
Conforme as lições de MARÇAL JUSTEN FILHO, a “renovação” da
hipótese de incidência de um tributo diz respeito à “...potencialidade de a situação

SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7.ed. São Paulo: Malheiros, 2009,
p.29.
6
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de riqueza reproduzir-se e se reintegrar”7. Nesse sentido, ao contrário da renda,
que se renova mensalmente (ou em intervalos maiores ou menores de tempo), o
bem imóvel e o veículo automotor não possuem essa aptidão, razão pela qual a
hipótese de incidência normativa trata, nestes casos, de uma situação de riqueza,
como já dito, não renovável.
Deste modo, surgem questionamentos a respeito da forma como a
pessoa política pode, sem violar o princípio da proibição aos efeitos de confisco – e,
portanto, preservando o direito de propriedade – interferir nessa parcela de
riqueza do contribuinte.
Não há dúvidas que uma alíquota de 100% sobre o valor do bem, seja
imóvel ou veículo automotor, possui efeito de confisco (já que o confisco, aqui, seria
total). A propriedade simplesmente seria “repassada”, em termos econômicos, ao
ente tributante, situação juridicamente inaceitável.
Do mesmo modo, uma alíquota de 50%, a título de IPTU, ITR ou IPVA,
também teria o indesejado efeito de confisco, pois, num curto espaço de tempo (2
anos), o Fisco haveria esgotado a riqueza tributável do sujeito passivo. Outros
percentuais, como 25% ou 20%, também revelariam o efeito confiscatório, pois, no
primeiro caso, em 4 anos o sujeito passivo teria “repassado”, aos cofres públicos, o
valor correspondente à sua propriedade; e no último caso, em 5 anos.
Como se pode notar, há uma identidade nos exemplos acima que
permite concluir pela existência do efeito de confisco, e que consiste na seguinte
ideia: a propriedade, num determinado momento, seria esgotada, e seu “repasse”

(em termos econômicos) ao Fisco poderia ser identificado pela soma dos tributos
incidentes anualmente por conta da propriedade dos referidos bens.
Portanto, para que não haja o efeito de confisco na tributação pela
via do IPTU, ITR e IPVA, que, vale lembrar, são tributos relacionados a riquezas não
renováveis, é necessário que se leve em consideração a renda que o bem produz,
ou que, potencialmente, possui condições de gerar, caso fosse explorado
FILHO, Marçal Justen. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Capacidade Contributiva. São
Paulo: Editora Resenha Tributária, 1989, p.365.
7
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economicamente pelo proprietário. Atuando o legislador desta maneira, “Protegese o direito de propriedade, que não será desfalcado desde que o proprietário dê
ao bem correta e adequada exploração”8.
Nesse sentido são as lições de HUGO DE BRITO MACHADO:

Um dos objetivos mais importantes do imposto sobre o patrimônio deve
ser o de desestimular a existência de patrimônios improdutivos. Assim,
poder-se-á considerar confiscatório o imposto, sobre o patrimônio, cuja
alíquota seja superior à renda que razoavelmente se possa esperar seja
produzida por aquele patrimônio9.

De fato, caso não se considere este critério como legítimo para a
cobrança dos impostos que gravam o patrimônio, chegar-se-á num momento em
que a propriedade será transferida, em termos econômicos, para o ente público,
situação que, à toda evidência, viola o direito constitucional à propriedade privada,
e que, consequentemente, desrespeita a norma que proíbe o efeito de confisco no
âmbito da tributação.
A esse respeito, merece destaque a opinião de FABIO BRUN
GOLDSCHMIDT:

A tributação que supera o montante da renda auferida pelo proprietário
de imóvel na sua exploração, nesse sentido, consome a própria
propriedade. Ela supera o limite da renovabilidade para atacar a própria
essência do direito, aniquilando a base de sustentação (ou, melhor ainda,
a própria base de cálculo) da tributação. Recaindo sobre riqueza nãorenovável (que é tudo aquilo que excede a renda gerada pela
propriedade, e atinge o próprio imóvel), o tributo asfixia o sistema e
impede a perpetuidade da manutenção do mecanismo de sustentação
recíproca propriedade/Estado, atingindo assim o efeito de confisco 10.

DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Proibição de Tributos com Efeito de Confisco. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2007, p.156.
8

MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios Jurídicos da Tributação na Constituição de 1988. 5.ed. São
Paulo: Dialética, 2004, p.111.
9

GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. O princípio do não-confisco no Direito Tributário. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2003, p.235.
10
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É evidente que, no plano fático, não é tarefa fácil medir a
potencialidade econômica de determinado bem imóvel, que, a depender das
características, localização e destinação, poderá gerar uma maior ou menor renda
ao seu proprietário (como, por exemplo, o imóvel utilizado para fins comerciais,
que, pela sua localização, viabiliza lucros exorbitantes para alguns, e, para outros,
lucros menores). Contudo, numa situação como esta, parece ser mais adequado
levar em consideração a média dos valores, a título de renda, que estes bens, na
hipótese de locação, teriam condições de gerar ao seu proprietário.
JORGE DE OLIVEIRA VARGAS identifica, nos impostos que gravam a
propriedade, os seguintes limites: no que diz respeito aos bens imóveis, “...um
percentual sobre a renda efetiva ou potencial que tais bens podem gerar a título
de aluguel mensal”; ainda, quando se tratar do imposto que grava a propriedade
de veículos automotores, defende este autor que “...o raciocínio pode ser
semelhante” àquele levado em conta para a tributação da propriedade imobiliária,
ou seja, há que incidir uma alíquota “...sobre o valor médio de aluguel mensal do
veículo”11.
Ainda a respeito da tributação pela via do IPTU, ITR e IPVA, vale
registrar que os custos necessários para a manutenção do patrimônio não
poderão ser levados em conta quando da apuração da riqueza média que o bem
móvel ou imóvel possui a aptidão de gerar, “...sob pena de não viabilizarmos a
conservação da propriedade, e passarmos a destruí-la por via da tributação”12.
Do mesmo modo, o Estado não poderá atingir, pela via destes
tributos e após as deduções relacionadas aos gastos para a manutenção do
patrimônio, a totalidade da renda produzida pelo bem móvel ou imóvel, pois, como
bem observa AIRES BARRETO, o Estado não fornece ao indivíduo a totalidade de

VARGAS, Jorge de Oliveira. Princípio do Não-Confisco como Garantia Constitucional da Tributação
Justa. Curitiba: Juruá, 2009, p.158.
11

12

GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. O princípio..., op. cit., p.238.
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suas necessidades, sendo necessário que reste, ao indivíduo, uma parcela da
riqueza para que aquelas sejam integralmente atendidas13.
Na Argentina, a tributação imobiliária encontra um limite
quantitativo bem definido, que consiste em 33% (trinta e três por cento) da renda
obtida com a exploração, efetiva ou potencial, do bem imóvel. Ultrapassado este
percentual, o tributo passa a assumir efeito confiscatório, sendo, portanto,
inconstitucional.
LINARES QUINTANA, ao tratar dos precedentes da CSJN (Corte

Suprema de Justicia de La Nación – Argentina), destacou que, “Dijo la Corte que ‘en
tanto la relación entre el valor de la propiedad y la tasa de la contribución sea
razonable, la tacha de confiscatoriedad sólo es admisible si se demuestra que el
impuesto absorbe más del 33% del producto normal de la eficiente explotación del
inmueble gravado”14 15.

13

Conforme as lições deste autor, “...o meio mais razoável de aferição [da medida do efeito de
confisco] se vincula umbilicalmente à renda, direta ou indiretamente considerada – seja diante de
um imposto sobre o patrimônio imóvel ou de imposto sobre a renda. É dizer, gravar a renda
pressupõe a preservação do capital ou do esforço produtivo. Estes é que podem vir a ser
aniquilados. Se assim for, é razoável concluir que a tributação será confiscatória sempre que
subtrair toda a renda ou parcela expressiva, quer provinda de esforço produtivo, quer oriunda da
propriedade imóvel. Nesse caso, pode ela apresentar-se sob a modalidade renda efetiva (imóvel
locado, arrendado) ou renda potencial (imóvel de uso próprio). Nos dois casos, será confiscatória a
tributação que subtrair toda ou grande parte da renda produzida (efetiva ou potencialmente) pelo
imóvel. (BARRETO, Aires Fernandino. Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: Saraiva,
2009, p.40-41).
É interessante destacar, ainda, o raciocínio feito pelo autor no que diz respeito à alíquota máxima
do IPTU. Confira-se: “Quando seria confiscatório um imposto sobre o patrimônio? O IPTU, por
exemplo? ... Na repartição de recursos entre Município e particular, pensamos não poder aquele
ficar com parcela superior àquela que restará com o titular do bem, quando se sabe que o
Município só custeia, no máximo, um terço dos encargos que o particular tem com educação e
saúde. No caso, os impostos sobre o patrimônio (IPTU e ITBI) serão confiscatórios na medida em
que a comuna fique com parcela superior a um terço da riqueza total, despojando o particular de
parte dos dois terços que tocarão ao titular do patrimônio. ... É sabido que os imóveis rendem de
6% a 9% ao ano do seu valor venal. Em assim sendo, como o Município só poderia ficar, no máximo,
com um terço desse total (renda potencial, também designada de renda ótima, consumida ou
poupada do imóvel), as alíquotas máximas do IPTU não poderiam exceder de 2% a 3%. Alíquotas
superiores a esses percentuais dos imóveis seriam confiscatórias” (Ibidem, p.45).
LINARES QUINTANA, Segundo V. El Poder Impositivo y la Libertad Individual. Buenos Aires: Alfa,
1951. p.239. Julgado mencionado por este autor: “Compañía Santafecina de Inmuebles y
Constituciones v. Provincia de Córdoba (1948), Fallos, t. CCXI, p.1781”.
14

15

Para HÉCTOR VILLEGAS, referido percentual (33%) não pode ser, de maneira alguma,
ultrapassado, nem mesmo na tributação extrafiscal. Confira-se as lições deste autor: “Ese límite del
33% me parece válido y coherente, siempre que sea aplicado con respecto al rendimiento normal
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No Brasil, inexiste qualquer “percentual-parâmetro” que, de modo
objetivo, permita a identificação do momento exato em que a tributação para a
assumir efeitos confiscatórios.
Alguns autores têm se posicionado de modo favorável à fixação de
limites quantitativos, no que concerne à tributação do patrimônio. É o caso, por
exemplo, de LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI, que se manifesta no sentido de que o
limite máximo da exigência, pela via desta modalidade de impostos, seria de 33%
incidente sobre a renda obtida com a exploração, efetiva ou potencial, do bem
imóvel, à semelhança do que ocorre na Argentina. Nas hipóteses de utilização do
IPTU e do ITR como instrumento de extrafiscalidade, sustenta este mesmo autor
que 100% dos rendimentos potenciais dos imóveis seria o limite máximo à exação.
Confira-se:

Em síntese, sustentamos que, no caso de ITR e IPTU, a tributação de fim
fiscal não pode ultrapassar 33% dos rendimentos potenciais do imóvel,
sob pena de se caracterizar o efeito confiscatório; já na utilização destes
impostos com finalidade extrafiscal, pode alcançar a totalidade (100%)
dos rendimentos potenciais que, como sustentamos, pode ser objeto de
presunção relativa de situar-se na faixa anual de 10% do valor do bem.
Ainda neste caso, embora extremada e insustentável no caso de
utilização do imóvel que cumpra sua função social (pois a renda gerada
por tal exploração, conseqüência do labor e iniciativa empreendedora do
proprietário e objeto de proteção e estímulos constitucionais, seria
integralmente absorvida pelo Estado), existe um limite que deve ser
respeitado: não se pode chegar ao desfalque (confisco) puro e simples
da propriedade, que ocorreria além do limite em que a exação fiscal
possa ser satisfeita com os rendimentos potenciais do bem 16.

Especificamente com relação à tributação extrafiscal, uma
observação merece ser feita. O tributo não perde sua natureza por conta do

promedio de la tierra, y que en manera alguna afecte al capital obligando a pagar el importe con
parte de él, lo cual acarrea su destrucción. Creo que ese límite no puede sufrir alteración, ni por
variabilidad de circunstancias ni por fines extrafiscales. Pero lo exigible es que ese porcentaje
cumpla con su contenido máximo admisible”. (VILLEGAS, Héctor Belisario. El Principio Constitucional
de No Confiscatoriedad en Materia Tributaria. In: GARCÍA BELSUNCE, Horacio (coord.). Estudios de
Derecho Constitucional Tributario – En homenaje al Prof. Dr. Juan Carlos Luqui . Buenos Aires:
Depalma, 1994 p.247)
16

Proibição..., op. cit., p.163.
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caráter fiscal ou extrafiscal, razão pela qual os tributos extrafiscais também
devem respeito ao princípio constitucional que proíbe a utilização de tributos com
efeitos de confisco.
Partindo-se dessa premissa, não parece possível sustentar a
viabilidade da tributação da “renda total” (efetiva ou potencial, por conta da
exploração econômica do bem), mesmo nos casos de utilização do tributo como
instrumento de extrafiscalidade.
Isso porque, nestes casos, seriam desconsiderados os gastos
necessários para a manutenção e conservação do bem, situação que acarretaria,
diretamente, a destruição da própria fonte de riqueza do Estado (que é a
propriedade privada), já que, como a totalidade da renda por ela gerada foi
destinada aos cofres públicos, a parcela necessária para sua manutenção e
conservação deverá ser retirada de si mesma, pouco importando, como bem
observa HUGO DE BRITO MACHADO, “...que o contribuinte, por quaisquer meios,
aufira renda superior e consiga permanecer com seu patrimônio inatingível”17.
Ademais, a situação ganha contornos mais dramáticos na hipótese
de o sujeito passivo explorar economicamente o seu bem imóvel, e esta riqueza
for, efetivamente, sua única fonte de sustento. Neste caso, estar-se-ia diante de
um tributo incidente sobre a propriedade imobiliária, que gravaria o mínimo
existencial, o que acarretaria inconstitucionalidade, uma vez que a tributação do
mínimo vital também revela efeitos confiscatórios, notadamente quando se analisa
o princípio do “não-confisco” sob uma perspectiva qualitativa.
Por fim, cumpre esclarecer que em nenhum momento se pretendeu
defender, neste breve estudo, a tese de que as bases de cálculo dos impostos que
gravam a propriedade (notadamente o IPTU, o ITR, e o IPVA) devem corresponder
à soma dos rendimentos, efetivos ou potenciais, advindos da exploração
econômica dos bens (até mesmo porque tal entendimento seria incompatível com
a Constituição Federal, que, como é sabido, estipula a regra-matriz “padrão” de
todos os impostos em análise). A base de cálculo do IPTU e do ITR permanecem, tal
17

Os princípios..., op. cit., p.111-112.
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como determina a Constituição, correspondentes ao valor venal do bem imóvel, do
mesmo modo que o IPVA somente incidirá sobre o valor venal do veículo
automotor. As considerações até aqui lançadas a respeito dos “rendimentos”
(efetivos ou potenciais) auferidos com a exploração econômica de bens móveis e
imóveis servem, apenas e tão somente, como parâmetros para a “dosagem” do
tributo pelo legislador, que poderão ser levados em conta quando, por exemplo, da
estipulação das alíquotas.

3. Aplicabilidade do princípio do “não-confisco” ao imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza

Assim como todos os tributos, o imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, previsto no art. 153, III, da Constituição da República,
também se submete à norma constitucional que proíbe a utilização de tributos
com efeitos de confisco18.
O efeito confiscatório do imposto sobre a renda pode ser identificado
em pelo menos duas situações: em primeiro lugar, quando se atinge o mínimo
existencial, independentemente da alíquota (violação ao princípio do “não confisco”
sob uma perspectiva qualitativa); ainda, quando a alíquota, de tão elevada, torne a
tributação insuportável, a ponto de violar o exercício dos direitos de liberdade
(violação ao princípio do “não confisco” sob uma perspectiva qualitativa e, também,
quantitativa).
Contudo, a partir de que momento a tributação, pela via do IR, teria o
indesejado efeito de confisco?

18

Nesse sentido, HUGO DE BRITO MACHADO: “A nosso ver não apenas o imposto sobre o patrimônio
pode ser considerado confiscatório. Assim, o imposto de renda com alíquotas muito elevadas
também pode ser considerado confiscatório. Afinal de contas, não há diferença essencial entre
privar alguém do patrimônio e privar alguém da renda, posto que é com esta que aquele se
constrói”. (Os princípios..., op. cit., p.112).
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LUIZ FELIPE DIFINI propõe um limite quantitativo correspondente a
33% da renda auferida pelas pessoas físicas e jurídicas. Confira-se as lições deste
autor:

Em síntese, o princípio da vedação de tributo com efeito de confisco
aplica-se ao imposto de renda. A nosso ver, nas concretas condições
sociais, econômicas e constitucionais hoje vigentes, em nossa sociedade,
este efeito se configura se sua incidência ultrapassar o percentual de
33% sobre os rendimentos brutos do contribuinte.
Este limite aplica-se tanto à tributação das pessoas físicas como
jurídicas, entendendo-se, no caso destas, como incidindo o percentual
sobre o respectivo lucro, que é o “rendimento” por elas gerado 19.

Na opinião de PAULO CESAR BARIA DE CASTILHO, o limite a partir do
qual a tributação sobre a renda passaria a assumir feição confiscatória seria de
50%. Nas palavras deste autor, “...se o Estado brasileiro não fornece nem metade
daquilo que o cidadão precisa para viver dignamente, não pode ficar com parcela
da renda superior àquela que deve ficar com o contribuinte. Assim, a alíquota real
(e não nominal) do Imposto de Renda não pode ser superior a 50% da renda
auferida”20.
É importante destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento da ADI n. 2.010, se manifestou no sentido de que a alíquota
progressiva do imposto sobre a renda, aliada à contribuição previdenciária
majorada, exigida dos servidores públicos federais pelo art. 2o, da Lei n. 9.783/99,
poderia ocasionar uma tributação de aproximadamente 50% do valor da renda
dos servidores, situação incompatível com a norma que proíbe a utilização de
tributos com efeitos de confisco.
Nesse sentido, merece destaque a seguinte passagem do voto
proferido pelo Ministro MAURÍCIO CORRÊA:

19

Proibição..., op. cit., p.154.

20

CASTILHO, Paulo Cesar Baria de. Confisco Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.110.
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Estou em que se se somar o imposto de renda com a contribuição de que
ora se cuida, o servidor terá de pagar, aproximadamente, 47% (quarenta
e sete por cento) do que se recebe. É por isso que o caráter
confiscatório transparece no conjunto formado por essas duas taxações.
Se o imposto de renda fosse objeto de julgamento agora, ter-se-ia que
levar em conta a contribuição, visto que os dois tipos compõem o total
que alcança o confisco, que me parece ser a hipótese em exame.
Se estivéssemos no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, na
Inglaterra, ou em qualquer outro país de notória rigidez organizacional,
econômica e social, diria que as alíquotas em questão não seriam
confiscatórias. Tais países, por possuírem um sistema de garantia de
serviços básicos essenciais de primeiro mundo podem até mesmo exigir
maior sacrifício do contribuinte, sem que se realize o confisco. Contudo,
estamos no Brasil onde a maioria dos servidores públicos não recebe
nenhum centavo de aumento há aproximadamente cinco anos, a não ser
algumas categorias que o Governo tem prestigiado, como a Receita, a
Polícia Federal e alguns outros setores da Administração Pública. Na
realidade, tirar-lhes mais nove, quatorze por cento, como quer a lei,
mexe profundamente com a segurança de sua própria existência e é
exatamente em função desses aspectos que se acentua a natureza
confiscatória das imposições21.

Muito bem. Embora não se possa negar a existência de aspectos
positivos na fixação de limites objetivos, a questão não é simples. Isso porque, para
que se materialize a violação ao princípio do “não-confisco”, deve haver prejuízo
evidente relacionado ao exercício dos direitos de propriedade e/ou liberdade, que,
por conta dos mais diversos fatores (especialmente políticos, econômicos e
sociais) nem sempre restará caracterizado quando atingido o elemento
quantitativo eleito pelo legislador como limite à tributação.
A esse respeito, merecem destaque as palavras de ESTEVÃO
HORVATH:

Evidentemente, dentre outros fatores, haverá de levar-se em conta para
tal apreciação o que é renda líquida, a magnitude de tributação sobre o
patrimônio que recai sobre a pessoa, a cultura do país em que se
encontre esta pessoa, o nível social, econômico e cultural dos seus
representantes, bem como a destinação e aplicação que o Estado dá aos
recursos arrecadados etc22.

21

ADI 2.010, Relator Ministro Celso de Mello, Acórdão publicado no Diário da Justiça de 12/04/2002.

HORVATH, Estevão. O princípio do Não-Confisco no Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2002,
p.126. A respeito da importância de se analisar o aspecto cultural de um povo, para se aferir acerca
22
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Portanto, a violação ao princípio do “não-confisco”, especificamente
relacionada ao imposto sobre a renda, demanda a análise de uma série de fatores
que não possibilitam a fixação de um percentual-limite. Para alguns, uma alíquota
de 27,5% sobre a renda pode não assumir feição confiscatória; já para outros, a
depender de sua situação particular, pode se revelar insuportável. Tudo depende
da análise do caso concreto, que deve levar em conta, inclusive, a carga tributária
global suportada pelo sujeito passivo.

4. Aplicabilidade do princípio do “não-confisco” aos impostos incidentes
sobre o consumo (IPI, ICMS e ISS)

Os impostos que gravam o consumo, tais como o IPI, o ICMS e o ISS,
também estão submetidos à limitação constitucional imposta pelo art. 150, IV, da
Constituição da República.
Antes, porém, dos comentários a respeito dessas figuras tributárias,
convém tratar, ainda que brevemente, da classificação dos impostos em direitos e

indiretos.
Os tributos ditos diretos são aqueles em que o ônus econômico da
exação recai na figura do contribuinte, ou seja, naquele sujeito que possui relação
pessoal e direta com o fato previsto na hipótese de incidência da norma tributária.
É o caso, por exemplo, do imposto de renda, em que o encargo financeiro do

da violação, ou não, ao princípio do “não-confisco” pelo imposto sobre a renda, destaca o autor que:
“Por que, por exemplo, na Suécia, onde se tem notícia de que já se tributou por meio do imposto
sobre a renda com alíquotas de 80%, esta tributação não foi jamais considerada – ao que se saiba –
confiscatória, enquanto que o mesmo ocorrendo em países como o Brasil, seria, fatalmente
reputado como o sendo? A toda evidência, isso somente pode dever-se ao fato de que naquele
primeiro país, o povo percebe, desde o momento em que desperta, o que é feito com o seu dinheiro,
o que não acontece, infelizmente, em nosso País. De qualquer forma, revela-se aí que o aspecto
cultural do povo deve obrigatoriamente ser tomado em conta quando se pretenda averiguar
acerca da confiscatoriedade ou não de um tributo”. (Idem, p.126-127).
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tributo é suportado pelo próprio sujeito que aufere renda ou proventos de
qualquer natureza.
Já os tributos indiretos são aqueles em que o ônus econômico da
tributação não é suportado pelo sujeito passivo da relação tributária (seja
contribuinte, seja responsável), mas, sim, por um “terceiro”. Numa relação de
consumo, este ônus econômico geralmente é transferido ao consumidor final do
produto, mercadoria ou serviço. Surge, aqui, a figura do “contribuinte de direito”,
que realiza, no mundo fenomênico, o fato previsto na hipótese de incidência da
norma jurídica tributária, e, de outro lado, o “contribuinte de fato”, que, muito
embora não faça parte da relação jurídica tributária, é quem, em última análise,
suporta o encargo financeiro do tributo23.
Em síntese, os tributos ditos indiretos são aqueles que, “...embora
formalmente recolhidos por uma pessoa – contribuinte de direito –, são
efetivamente suportados por outra – contribuinte de fato”24.
O IPI e o ICMS se enquadram, dentro desta classificação
preponderantemente econômica, como impostos indiretos. Ou seja, ao se realizar
operação com produtos industrializados, no caso do IPI, ou, na hipótese do ICMS,
operação relativa à circulação de mercadorias, ou prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal, e serviços de comunicação, admite-se o
repasse, ao adquirente do produto industrializado, mercadoria ou serviço, do valor
relativo ao tributo incidente sobre estas operações.
Em razão desta característica do IPI e do ICMS (que também pode
ser atribuída ao ISS, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça25), há
23

É importante destacar que este indivíduo, denominado “contribuinte de fato”, nada tem de
contribuinte. Isso porque, conforme dispõe o art. 121, parágrafo único, I, do Código Tributário
Nacional, denomina-se contribuinte a pessoa que tenha“...relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador”. Ora, o chamado “contribuinte de fato”, não possui relação
pessoa e direta com o fato previsto na hipótese de incidência, razão pela qual é inadequado chamálo de contribuinte. Em verdade, sua posição, numa análise econômica a respeito da cadeia de
consumo, é de mero destinatário do custo do tributo.
CONTI, José Maurício. Princípios Tributários da Capacidade Contributiva e da Progressividade .
São Paulo: Dialética, 1996, p.49.
24

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “O ISS é espécie tributária que admite a sua
dicotomização como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto”. (Resp n. 1.131.476/RS,
25
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autores que defendem a inaplicabilidade da limitação imposta pelo art. 150, IV, da
Constituição, sob o argumento que, nestas situações, a indústria, o comerciante,
ou, ainda, o prestador de serviços, não suportariam o encargo financeiro do
tributo, e, por isso, não haveria que se falar em tributação “confiscatória”
relacionada a estas pessoas. Eventual efeito de confisco, de acordo com essa
corrente doutrinária, somente poderia ocorrer se os contribuintes “de direito” não
tivessem condições de repassar o custo do tributo ao adquirente do produto,
mercadoria ou serviço.
A esse respeito, AIRES BARRETO destaca que “...o IPI, o ICMS, o ISS –
desde que seja possível incorporá-los ao preço, o que se obtém pelo repasse
desses valores ao adquirente – não atingirão, nunca, as raias do confisco”26.
No mesmo sentido, ESTEVÃO HORVATH:

Não se há de negar que o sujeito passivo, nestes tributos [indiretos],
pode ser atingido por uma tributação excessiva a ponto de não lhe
permitir transmitir o encargo impositivo financeiro ao consumidor final,
o que faria com que ele se visse praticamente impedido de realizar suas
atividades industriais ou mercantis.
Nessas circunstâncias, se o comerciante se vir forçado, por exemplo, a
vender uma mercadoria com prejuízo, por razões de sobrevivência do
seu negócio, é evidente que uma alíquota elevada de imposto dificultará
mais ainda sua atividade, retirando de si parcela do patrimônio que era
seu27. (esclarecemos nos colchetes)

Contudo, levando-se em conta as premissas fixadas já nas primeiras
linhas destas breves reflexões, não há como não se sustentar a aplicabilidade
Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Acórdão Publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
01/02/2010 – julgado sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do CPC – tema:
398).
26

Para este autor, situação capaz de ensejar efeitos de confisco “...envolve as hipóteses em que a
base de cálculo é o preço (dos produtos, mercadorias ou de outros bens), mas a esse preço não
possa (por determinação legal) ser incorporado o imposto. Então, se não se pode incorporar o
imposto ao preço, pode esse tributo vir a ser confiscatório. Como o contribuinte não tem como
recuperar aquele valor, como não pode ficar um preço que já contenha o valor do próprio imposto,
esse imposto pode ser confiscatório. O ISS também poderia entrar nessa modalidade e vir a ser
confiscatório”. (Curso..., op. cit., p.44).
27

O princípio..., op. cit., p.130-131.
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plena do art. 150, IV, da CF/88, aos impostos que gravam o consumo, ainda que tais
figuras tributárias se caracterizem como tributos indiretos.
Isso porque o princípio que proíbe a utilização de tributo com efeito
confiscatório tem a missão de garantir o exercício dos direitos de propriedade e
liberdade, valendo lembrar que este último (liberdade) engloba o direito à livre
iniciativa a qualquer atividade econômica lícita. Nesse sentido, ainda que se admita
a repercussão do ônus financeiro do gravame ao consumidor do produto,
mercadoria ou serviço, a tributação exacerbada sobre estas manifestações de
riqueza pode ocasionar um efeito indesejado ao chamado “contribuinte de direito”,
qual seja, a diminuição na demanda pelos bens e serviços explorados
economicamente.
De fato, se a carga tributária incidente sobre bens e serviços chega a
patamares insuportáveis, o consumo tende a diminuir, juntamente com a margem
de lucro do empresário, o que implica violação ao art. 150, IV, da Constituição
Federal, uma vez que o tributo “exagerado” se revela como fator responsável pelos
prejuízos relacionados ao exercício de atividades econômicas.
Nesse sentido, merecem destaque as palavras de FABIO BRUN
GOLDSCHMIDT:

Não nos parece adequado sustentar-se que, pelo simples fato de que os
impostos indiretos comportam repasse ao consumidor final, fique
autorizada a sua elevação ad infinitum, sem qualquer controle. O
princípio do não-confisco deve aplicar-se a esses impostos, sim, em
ambas as formas, estática e dinâmica. Isso porque, se o comércio ou a
industrialização de determinado bem é legal, o Estado deve, em respeito
ao princípio da livre iniciativa, viabilizar, ou ao menos não criar
impeditivos, para que essa atividade seja uma atividade lucrativa. No
momento em que, por via de tributos, o Estado asfixia determinada
atividade (tornando inviável o consumo dos bens produzidos), ele estará
destruindo uma atividade econômica legítima, o que evidentemente
ofende o princípio do não-confisco28.

28

O princípio..., op. cit., p.245-246.
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Para LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI, o efeito de confisco se caracteriza
nos impostos indiretos quando, após repassado o ônus econômico do tributo ao
“contribuinte de fato”, reste ao industrial, comerciante ou prestador de serviços
uma margem de lucro mínima, que, ainda que não inviabilize a exploração da
atividade, certamente ocasionará graves prejuízos à sua continuidade29.
Por outro lado, caso a tributação, ainda que exacerbada, não
ocasione reflexos preponderantemente negativos ao empresário, não haverá que
se falar em violação ao princípio do “não-confisco”, pois este, o contribuinte “de
direito”, não tem o tributo como fator impeditivo do exercício de sua atividade.

5. Considerações finais

Como visto, por conta do art. 150, IV, da Constituição Federal, não se
pode admitir que o legislador, no exercício da competência constitucional que lhe
foi atribuída, crie tributos que, de tão gravosos, impeçam, ou, quando menos,
desestimulem, o exercício de atividades econômicas lícitas por parte dos
particulares30. Quando se verificar que o tributo (ou a carga tributária global)
incidente sobre determinada atividade ou profissão seja oneroso a ponto de
prejudicar o exercício do direito à livre iniciativa (situação que, pela via reflexa,
prejudicará a própria “existência” do Estado, por ausência de fontes para extração

29

Confira-se as lições do autor: “Nestes impostos (particularmente o IPI e o ICMS), há efeito
confiscatório quando a tributação é de tal forma exacerbada e absorve tão significativa parte do
lucro da atividade que não deixa parte razoável dele para utilização pelo produtor, comerciante,
industrial ou prestador do serviço...”. (Proibição..., op. cit., p.174).
30

Nesse sentido, merecem destaque as lições de PAULO DE BARROS CARVALHO: “A Constituição
Federal assegura a todos o direito ao livre exercício profissional (art. 5 o, XIII), não podendo essa
garantia ser amesquinhada pela legislação infraconstitucional ou mesmo por emenda à Carta
Magna. Ainda que o interesse público prevaleça sobre o particular, isso nunca poderá se dar em
prejuízo dos direitos individuais previstos constitucionalmente. Os atos de comércio, por exemplo,
encontram sua regulação no Código Civil, que fixa os qualificativos necessários a esse ofício.
Somente a legislação disciplinadora do exercício de determinada profissão pode impor condições,
sendo vedado à lei tributária fazê-lo, mormente se suas finalidades são, de modo exclusivo,
arrecadatórias”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e Positivação no Direito Tributário. Vol. I.
São Paulo: Noeses, 2011, p.110).
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de riquezas pela via do tributo31), estar-se-á diante de uma tributação com efeito
de confisco32.
E muito embora o foco deste estudo tenha sido os impostos
(notadamente aqueles que, diretamente, incidem sobre a propriedade, a renda e o
consumo), o princípio que proíbe a tributação com efeito de confisco se aplica a
toda e qualquer espécie tributária. Isso porque o tributo, seja imposto, taxa ou
contribuição de melhoria (levando-se em conta a teoria ternária, que trata das
espécies tributárias), não pode se revelar como fator que prejudique ou inviabilize
o exercício de direitos fundamentais garantidos pela Lei Maior. É o que destaca,
inclusive, FABIO BRUN GOLDSCHMIDT:

O princípio do não-confisco aplica-se indistintamente a todos os tributos,
sem qualquer exceção. Objetiva, portanto, vedar e expulsar do
ordenamento toda a exação fiscal que seja destrutiva da propriedade,
gerando a sensação de penalização. Se a atividade exercida pelo
contribuinte é lícita, é elementar que o mesmo não pode ser penalizado
pelo seu exercício. Não há na Constituição um dispositivo que autorize,
genericamente, o exercício da tributação sancionatória, que anule o livre
exercício de direitos constitucionalmente assegurados. Sendo assim, se
o objetivo é punir, que o Estado vede ou limite (no tempo, no espaço ou
no acesso) o exercício do ato em questão e multe o infrator, pois é esse o
instrumento adequado33 34.

31

Ao tratar a respeito dos excessos atinentes à tributação, MONTEIRO LOBATO se manifestou no
sentido de que “Este engenhoso sistema de tortura tem em vista uma coisa só: permitir que sobre
o corpo do gigante a vermina duma parasitalha infinita engorde em dolce far niente, como o
carrapato engorda no couro do boi pesteado. Vermina ininteligente! Consultasse ela os carrapatos
e receberia deles um conselho salutar: - É perigoso levar a sucção a grau extremo; morre o boi, e
com ele a parasitalha”. (LOBATO, Monteiro. Na Antevéspera. São Paulo: Brasiliense, 1959, p.95).
32

PAULO CALIENDO destaca que “...a livre iniciativa exige que o Estado não crie impedimentos à
atividade privada”, (CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito: uma visão
crítica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p.226), do que se deve concluir, admitidas as restrições
cabíveis ao exercício deste direito, que o tributo não pode se configurar como uma figura
impeditiva à concretização do direito à livre iniciativa.
33
34

O princípio..., op. cit., p.194-195.

Nessa mesma linha de pensamento, WAGNER BALERA: “...nenhum tributo está excluído do exame
da sua estrutura interna pelo juiz, a fim de que esse órgão – dissecando a intimidade da exação –
verifique se a mesma transmudou-se, quanto à natureza, em sanção confiscatória”. (BALERA,
Wagner. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Capacidade..., op. cit., p.268); JOSÉ AUGUSTO
DELGADO: “A vedação do confisco alcança qualquer tributo. Em campo tributário ele não é
permitido em nenhuma situação. Tenho como de natureza absoluta a vedação”. (DELGADO, José
Augusto. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Direitos Fundamentais..., op. cit., p.99); e
RICARDO LOBO TORRES: “...efeito confiscatório do tributo é o que, ultrapassando o limite da
razoabilidade, aniquila a propriedade privada, atingindo-a em sua substância e essência. A sua
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Proibir o efeito de confisco em matéria de tributação nada mais é,
portanto, do que impedir o excesso, que, nos dizeres de MONTEIRO LOBATO, é um
“...engenhoso sistema de tortura [que] tem em vista uma coisa só: permitir que
sobre o corpo do gigante a vermina duma parasitalha infinita engorde em dolce

far niente, como o carrapato engorda no couro do boi pesteado” 35. E tal proibição
decorre da ideia de que o chamado “poder de tributar” envolve, também, o dever
de conservar a propriedade privada e de conciliar as necessidades do Estado com
os direitos e garantias fundamentais dos particulares. Do contrário, e por conta da
“...sucção a grau extremo”, eis que “...morre o boi, e com ele a parasitalha” 36.
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