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RESUMO 
 

 

O Direito Tributário não tem como finalidade única a arrecadação de receitas para custear 

os gastos estatais. Embora esta seja a sua finalidade principal, a verdade é que ela coexiste 

com outras funções, como a finalidade de distribuição de riqueza e de intervenção na 

ordem econômica e social. Nesse contexto, o objetivo desta dissertação é aprofundar o 

estudo sobre a utilização instrumental das normas tributárias, determinando quais seriam os 

critérios de controle para a utilização dessas normas cuja função precípua é a promoção de 

determinada finalidade social, política ou econômica, e não a mera arrecadação de 

recursos. Para isso, inicia-se o trabalho com a delimitação do regime jurídico atinente a 

estas normas, analisando a legitimidade da função indutora na tributação diante da 

Constituição de 1988 e verificando quais são as limitações próprias da tributação e os 

princípios da ordem econômica a elas aplicáveis. Em seguida, passa-se a demonstrar que a 

função extrafiscal precisa ser controlada através da verificação da validade da finalidade 

buscada com relação às restrições impostas aos direitos envolvidos, especialmente no que 

tange ao princípio da igualdade e a aplicação da capacidade contributiva. Além disso, 

evidencia-se que a função extrafiscal não pode ser definida apenas pela sua causa, mas 

também pelos seus efeitos no mercado, uma vez que a indução de comportamentos faz 

parte de sua própria natureza. Após isso, identifica-se a necessidade de controle sobre a 

utilização das normas tributárias indutoras, apresentando os critérios para tanto: o princípio 

da igualdade, a aplicação da capacidade contributiva, o controle de eficácia, o exame de 

proporcionalidade, a complementaridade, a subsidiariedade, a economicidade e o 

cumprimento da finalidade. Por fim, estes critérios são aplicados em exemplos de normas 

tributárias indutoras no sistema tributário brasileiro, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento do debate jurídico acerca da extrafiscalidade.  

 

Palavras-chave: extrafiscalidade; normas tributárias indutoras; critérios de controle; 

princípio da igualdade; capacidade contributiva; efeitos; proporcionalidade.  

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Tax Law does not have the sole purpose of raising revenue to fund state spending. 

Although this is its main purpose, the truth is that it coexists with other functions such as 

the purpose of distribution of wealth and intervention in economic and social order. In this 

context, the aim of this dissertation is to deepen the study of the instrumental use of tax 

rules, determining the criteria to control the use of tax rules whose primary function is the 

promotion of a specific social purpose, political or economic, not mere fundraising. For 

this, the work begins with the definition of the separate legal status to these rules, 

analyzing the legitimacy of the regulatory function in taxation in the 1988 Constitution and 

checking what are the limitations of taxation and the principles of Economic Order 

applicable to them. Then it goes to show that the extrafiscal function needs to be monitored 

by checking the validity of the order sought in relation to restrictions on rights involved, 

especially with regard to the principle of equality and the implementation of ability to pay. 

Furthermore, it is evident that the extrafiscal function cannot be defined only by their 

cause, but also for their effects on the market, since the induction of behavior is part of 

their nature. After that, we identify the need for control over the use of Tax rules to induce 

the taxpayer’s behavior, presenting the criteria for that: the principle of equality, the 

implementation of ability to pay principle, effectiveness control, proportionality test and 

complementarity, subsidiarity, economy and fulfillment of purpose. Finally, these criteria 

are applied to examples of Tax rules to induce the taxpayer’s behavior in the Brazilian tax 

system in order to contribute to the development of the legal debate over extrafiscality. 

 

Keywords: extrafiscality; Tax rules to induce the taxpayer’s behavior, control criteria; 

principle of equality; ability to pay; purposes; proportionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Direito é um instrumento para a realização de finalidades. Esta ideia é antiga e 

recorrente, mas merece retorno. Em trabalho sobre o tema, TAMANAHA destaca que a visão 

instrumental do Direito, ou seja, a ideia de que ele é um meio para uma finalidade, é “um 

dado adquirido” e “quase uma parte do ar que respiramos”.
1
 JHERING também já a expressava 

com maestria: “o Direito não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim”,
2
 assim 

como BECKER: “a natureza essencial do Direito é a natureza instrumental”.
3
 Se o Direito atua 

como regulador da vida social, estabelecendo condutas vinculadas a finalidades, não há 

dúvida de que o Direito Tributário segue a mesma lógica. Nas palavras de MURPHY e NAGEL, 

“em uma economia capitalista, os tributos não são apenas um método de pagamento para o 

governo e para os serviços públicos, são também o mais importante instrumento, pelo qual o 

sistema político põe em prática o seu conceito de justiça distributiva ou econômica”.
4
 É nesse 

contexto que se fala em “instrumentalização do Direito Tributário”, ou seja, o Direito sendo 

usado como instrumento, meio, ferramenta para a indução do comportamento com vistas a 

uma determinada finalidade estatal.
5
  

 

O objetivo deste trabalho será exatamente definir os critérios para o controle sobre a 

utilização do Direito Tributário enquanto instrumento, não para a arrecadação dos encargos 

necessários à manutenção do Estado, finalidade precípua dos tributos, mas sim enquanto 

instrumento para a promoção de outras finalidades públicas, relativas ao campo da 

extrafiscalidade. Assim, a análise será pautada pelo papel do Direito Tributário na intervenção 

do Estado sobre a ordem econômica e social vigente, enquanto ferramenta de mudanças 

sociais e econômicas. Para tanto, será preciso estudar os direitos fundamentais, os princípios 

                                                 
1
 No original: “An instrumental view of law - the idea that law is a means to an end - is taken for granted in the 

United States, almost a part of the air we breathe” (TAMANAHA, Brian Z. Law as a Means to an End: Threat 

to the Rule of Law. New York: Cambridge University Press, 2006, p. 1).  
2
 No original:“Das Recht [ist] nicht Selbstzweck, sonder nur Mittel zum zweck. (...)” (JHERING, Rudolph von. 

Der Zweck im Recht. 4ª ed, Tomo I. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1904, p. 425). 
3
 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 63. E, no 

mesmo sentido: KELSEN, Hans. General Theory of Law and State. Trad. por Anders Wedberg. Cambridge: 

Harvard University Press, 1949, p. 20. 
4
 No original: “In a capitalist economy, taxes are not just a method of payment for government and public 

services: They are also the most important instrument by which the political system puts into practice a 

conception of economic or distributive justice” (MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. The myth of Ownership: 

Taxes and Justice. New York: Oxford University Press, 2002, p. 3). 
5
 ADAMY, Pedro. “Instrumentalização do Direito Tributário”. In: ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do 

Direito Tributário. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 301-329 (302). 
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tributários e os princípios da ordem econômica como limites e fundamentos do poder de 

tributar e de regular e, por isso, como referência para o controle da legitimidade das normas 

tributárias indutoras.  

 

Desde o implemento do Estado Fiscal (Estado do Imposto – Steuerstaat), o tributo se 

tornou a principal fonte de arrecadação de receitas para o Estado, sendo esta a sua função 

precípua, vinculada à própria existência do Estado.
6
 Ao lado do aspecto meramente 

arrecadatório, no entanto, foram sendo reconhecidas novas funções fiscais, à medida que se 

verificou que a própria tributação, por si só, gera efeitos sobre a economia. Segundo VOGEL, 

qualquer norma que verse sobre impostos possui a função de arrecadar; ao mesmo tempo, 

porém, a norma pode ter outras três funções, que nem sempre se encontram presentes, 

simultaneamente, em todas as normas: (i) função distributiva, que implica na repartição entre 

os contribuintes das necessidades financeiras do Estado segundo os critérios de justiça 

distributiva; (ii) função indutora, na tentativa de induzir determinado comportamento do 

contribuinte, ora incentivando-o a adotar determinada conduta desejada, ora desestimulando-o 

a adotar determinada conduta indesejada; e (iii) função simplificadora, que implica no 

aumento da racionalidade e simplificação do sistema.
7
 

 

Na teoria das finanças públicas, RICHARD e PERRY MUSGRAVE introduziram, em 

sentidos equivalentes, as expressões “função distributiva”, “função alocativa” e “função 

estabilizadora”.
8
 Função distributiva seria aquela vinculada à distribuição de renda, retirando 

mais de uns e aplicando em favor de outros menos favorecidos (a redistribuição, dentro da 

noção de Estado Social, visa à redução das desigualdades sociais). A função alocativa ou 

indutora estaria ligada à noção de que a própria incidência do tributo não é neutra sobre a 

economia. O reflexo disso é a indução de comportamentos; afinal, a tributação se vincula a 

comportamentos humanos e a incidência tributária passa a ser um fator a ser considerado na 

própria decisão do agente econômico. Por fim, a função estabilizadora teria em conta que a 

política fiscal deve ser formulada objetivando alcançar, ou manter, um elevado nível de 

                                                 
6
 Nesse sentido, SCHOUERI destaca que a simples existência de um Estado já implica a busca de recursos 

financeiros para sua manutenção. As mais primitivas formas de organização social já apresentavam alguma 

espécie de cobrança para os gastos coletivos (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 19).     
7
 VOGEL, Klaus. „Die Abschchtung von Rechtsfolgen im Steuerrecht“. In: Steuer und Wirtschaft, n. 2, 1977, p. 

106-107. 
8
 MUSGRAVE, Richard Abel; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças Públicas: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Campus; São Paulo: Edusp, 1980, p. 11.  



12 

 

 

 

 

emprego, uma razoável estabilidade dos preços, o equilíbrio na balança de pagamentos e uma 

taxa aceitável de crescimento econômico. 

 

Essas funções, no entanto, não são isoladas; pelo contrário, coexistem praticamente em 

todas as normas tributárias, em maior ou menor intensidade. Isso explica porque existe tanta 

dificuldade no próprio reconhecimento das normas tributárias indutoras. Em que pese essa 

problematização – que será aprofundada no capítulo I desta dissertação –, nos parece 

necessário identificar as normas tributárias indutoras como espécies de normas do gênero 

extrafiscal,
9
 caracterizadas a partir da existência de uma função precípua de intervenção sobre 

o domínio econômico e social, cabendo-lhes servir de instrumento para a concretização da 

ordem econômica preconizada pela Constituição de 1988.  

 

Nesse ponto, importante estabelecer mais uma delimitação sobre o tema que será 

enfrentado. Apesar de reconhecermos a possibilidade da utilização de tributos indutores em 

todas as espécies tributárias, na medida em que todo e qualquer tributo passa a influir nas 

decisões dos contribuintes, o presente trabalho irá se focar no controle dos impostos utilizados 

com finalidade indutora, tendo em vista a importância desta espécie no sistema tributário 

nacional.  

 

Não se ignora, todavia, que cada vez mais outras espécies têm servido como 

mecanismo de intervenção no domínio econômico. A utilização da Contribuição de 

Intervenção no domínio econômico – CIDE é um exemplo disso. A CIDE-Tecnologia, por 

exemplo, instituída pela Lei nº. 10.168/2000, destina-se ao financiamento do Programa de 

Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal 

é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa 

científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor 

produtivo (artigo 1º). Sua intenção evidente, portanto, é desestimular a importação de 

tecnologias, criando incentivos para a demanda tecnológica nacional, sendo a receita 

recolhida destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

FNDCT (artigo 4º).  

 

                                                 
9
 Nessa linha: SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de 

Janeiro: Forense, 2005, p. 32. 
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Reconhece-se, portanto, a utilização das normas tributárias indutoras em outras 

espécies, apesar deste trabalho ter como foco o controle sobre estas normas utilizadas no 

âmbito dos impostos. Porém, como o objetivo é estabelecer limites e delimitar o controle 

exercido sobre este tipo de norma, nada impede que as conclusões que se pretende alcançar 

acabem servindo também para normas tributárias indutoras de outras espécies tributárias.  

 

O presente estudo será dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo do trabalho, 

partiremos da adoção da função indutora na Constituição, analisando sua legitimidade frente à 

postura adotada pelo constituinte de 1988. O objetivo será desenhar o regime jurídico próprio 

da extrafiscalidade, cujos parâmetros foram delimitados pela Constituição, fortemente 

marcada pelo seu viés regulatório. Para isso, estudaremos a postura adotada pelo legislador 

constituinte, indicando exemplos que permitam, ainda que minimamente, apontar o âmbito de 

atuação permitido ao legislador infraconstitucional e ao Poder Executivo no que toca à 

extrafiscalidade. Esta análise, mesmo que superficial, dos princípios informadores da ordem 

econômica e social, assim como das limitações ao poder de tributar, será fundamental para 

estabelecer os limites dessa área de atuação, bem como as finalidades legítimas que poderão 

ser buscadas através da indução tributária.  

 

Este estudo de base é imprescindível para que estejamos aptos a estabelecer o papel do 

princípio da igualdade e, especialmente, da capacidade contributiva quando se trata de normas 

tributárias indutoras. Ainda que a Constituição de 1988 tenha autorizado a utilização do 

tributo como instrumento para intervenção na ordem econômica e social, a verdade é que não 

se trata de um “cheque em branco” para os Poderes Executivo e Legislativo, sendo evidente a 

necessidade de que o modo como isto será feito se mantenha sujeito ao controle por parte do 

Poder Judiciário. Isso porque, ao introduzir finalidades diversas daquela precipuamente 

arrecadatória, esses tributos extrafiscais terminam por causar uma restrição à capacidade 

contributiva, na medida em que alteram o principal critério diferenciador dos contribuintes. O 

nível de restrição aceitável e o papel desempenhado pela capacidade contributiva nesse 

regime jurídico serão estudados no capítulo II.  

 

Também neste capítulo, pretendemos avançar para o plano da eficácia das normas 

tributárias indutoras. Primeiro, analisando se a produção de efeitos faz ou não parte da própria 

caracterização dessas normas. E, segundo, considerando que a resposta à primeira pergunta 
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seja positiva, verificando como a ineficácia de uma norma tributária indutora afeta sua própria 

legitimidade. A questão da eficácia no campo dos tributos, apesar de pouco estudada na 

doutrina brasileira, é fundamental para o devido controle da extrafiscalidade.  

 

A intenção será demonstrar que a falta de eficácia dessas normas, ou seja, a falta de 

verificação prática dos efeitos esperados na ordem econômica e social afeta a própria validade 

da norma, ainda que de forma superveniente. Isso porque, caso a norma não seja capaz, na 

prática, de efetivar os objetivos extrafiscais almejados, ela se mostrará desproporcional, pois 

não haverá mais a justificativa para a utilização do tributo como instrumento de intervenção. 

E, nessa linha, não haverá também razões justificáveis para o afastamento do critério da 

capacidade contributiva eleito pelo constituinte como critério geral.  

 

Não ignoramos que a desproporcionalidade e os problemas relacionados à igualdade e 

aos efeitos não são os únicos que surgem quando nos dedicamos ao estudo da questão da 

eficácia das normas tributárias indutoras. É possível apontar outras dificuldades que a 

extrafiscalidade pode apresentar na prática, quando nos dedicamos ao estudo dos seus efeitos. 

Alguns desses problemas podem ser brevemente apontados, para fins de delimitação do objeto 

do estudo.   

 

Em primeiro lugar, podemos destacar a existência de um paradoxo nas normas 

tributárias indutoras. A questão é que um tributo indutor que tenha a intenção de desestimular 

determinada conduta, seguindo sua própria natureza, intenciona alterar o comportamento de 

todos os contribuintes para promover a finalidade almejada, mas, se assim o fizer, 

consequentemente, a tendência é que haja uma receita cada vez menor decorrente dessa 

tributação. Por um lado, se o tributo for capaz de alcançar a finalidade proposta, isso trará 

problemas arrecadatórios, afetando a própria natureza da exação.
10

 Por outro lado, se o tributo 

se mostrar ineficaz para gerar os efeitos supostamente pretendidos, a arrecadação estatal 

aumentará, o que talvez incentive o Estado à criação de tributos indutores notoriamente 

ineficazes e que, exatamente por isso, irão propiciar grande aumento de receita.   

 

                                                 
10

 Sobre o tema, LANG destaca que a Constituição proíbe um imposto ecológico que seja dirigido a uma receita 

nula, já que o escopo dirigista não pode suprimir totalmente o escopo fiscal. (TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. 

Steuerrecht. 20. Auflage. Köln: Otto Schmidt, 2010, p. 226).   
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Em segundo lugar, também cabe uma advertência no sentido de que as normas 

tributárias desestimuladoras de determinados comportamentos podem acabar transformando o 

tributo numa espécie de “multa disfarçada”. Vejamos o exemplo dos tributos ecológicos, que 

oneram às empresas mais poluidoras. Nesse caso, é possível que para a empresa seja mais 

lucrativo pagar o preço e manter o comportamento, isto é, talvez seja mais vantajoso pagar 

para poluir, do que aceitar os incentivos para adotar um novo comportamento, assumindo 

também os riscos não tributários que a conduta possa gerar.
11

 Ocorre que, com isto, o tributo 

acaba se aproximando de uma espécie de “multa”, que se paga por adotar a conduta 

indesejada pelo Estado. Trata-se de uma aproximação, já que a multa incide sobre atividade 

ilícita, enquanto o tributo incide necessariamente sobre uma atividade lícita, que, porém, pode 

ser tão indesejada do ponto de vista político e social que se aproxime de uma ilicitude.  

 

Este é um grande problema dos tributos indutores ambientais, até mesmo porque o 

tributo indutor desincentivador, como já destacava BECKER, não pode se confundir com a 

norma penal: esta última é utilizada pelo Estado como instrumento jurídico para impedir ou 

desestimular, diretamente, um ato ou fato que a ordem jurídica proíbe, enquanto o tributo 

extrafiscal “proibitivo” é usado como instrumento para impedir ou desestimular, 

indiretamente, um ato ou fato que a ordem jurídica permite.
12

  

 

Nesse ponto, é importante destacar que a própria intervenção desestimuladora é 

controvertida por alguns autores. Segundo GRECO, não há espaço na Constituição para uma 

intervenção que iniba, restrinja ou dificulte o exercício da atividade econômica, pois se a 

atividade for considerada socialmente indesejada, deve-se torná-la ilícita mediante lei.
13

 

SCHOUERI, no entanto, discorda, já que o artigo 174 da Constituição
14

 não proíbe o 

“desincentivo” apenas por não mencioná-lo, uma vez que incentivo e desincentivo são dois 

ângulos de uma mesma atuação. Ademais, a ordem econômica contempla atuações negativas 

                                                 
11

 A problemática do poluidor-pagador será enfrentada no capítulo IV.  
12

 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 609-610.  
13

 GRECO, Marco Aurélio. Contribuições de Intervenção no domínio econômico – Parâmetros para sua criação. 

In: GRECO, Marco Aurélio (Coord.). Contribuições de Intervenção no domínio econômico e Figuras Afins. São 

Paulo: Dialética, 2001, p. 24. 
14

 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado. 
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e positivas do Estado (como o artigo 184,
15

 que trata da reforma agrária e desincentiva a 

subutilização de imóveis).
16

  

 

LANG, tendo como base o sistema alemão, afirma que se um determinado 

comportamento não deve mais ser aceito, então o remédio constitucionalmente admissível é a 

injunção ou a proibição regulamentar, e não a norma tributária.
17

 Se, no entanto, as normas 

tributárias indutoras passarem a ser utilizadas também como forma de desestímulo de 

condutas proibidas pelo Estado, surgirão dois problemas: o primeiro, a institucionalização da 

possibilidade de “comprar” a conduta proibida e, segundo, a transformação do tributo numa 

multa. No sistema brasileiro, isto seria contrário ao conceito de tributo adotado pelo Código 

Tributário Nacional
18

 e, por essa razão, não há como se admitir em nosso sistema um tributo 

indutor tendo como fato gerador atividade ilícita.  

 

Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal em duas ocasiões. Na 

primeira, ao julgar a ilegalidade da incidência de IPTU no caso de mera falta de fornecimento 

de dados sobre os novos proprietários de imóvel, sob o argumento de que “a lei não autoriza 

[que] se utilize de um tributo com finalidade extrafiscal de se penalizar a ilicitude”.
19

 E, na 

segunda, ao julgar a ilegalidade de acréscimo de 200% na alíquota de imposto imobiliário 

sobre imóveis onde haja construções irregulares, também sob a argumentação de que a 

finalidade extrafiscal não serve como meio para penalizar a ilicitude, já que “tributo não é 

multa, nem pode ser usado como se fosse”.
20

 

 

Em que pese a importância dessas questões no que se refere ao estudo dos efeitos da 

extrafiscalidade, esclarecemos que o trabalho passará apenas indiretamente por elas, na 

medida em que forem necessárias à elucidação do objeto da pesquisa, cujo foco será, 

                                                 
15

 Art. 184 - Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural 

que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, 

com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de 

sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 
16

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 52-53.  
17

 TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Steuerrecht, 20. Auflage. Köln: Otto Schmidt, 2010, p. 226.  
18

 Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 
19

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº. 116.290, Relator  Ministro Carlos Madeira, 

Segunda Turma, julgado em 14/06/1988. 
20

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 94001, Relator Ministro Moreira Alves, 

Tribunal Pleno, julgado em 11/03/1982. 
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especificamente: (i) a análise do papel do princípio da igualdade e da capacidade contributiva 

diante de normas cuja finalidade precípua é extrafiscal e não arrecadatória, (ii) a verificação 

sobre o modo como a falta dos efeitos desejados afeta a legitimidade dessas normas, (iii) a 

definição de critérios de controle sobe a utilização das normas tributárias indutoras. Com essa 

análise pretendemos verificar quais são os mecanismos e os limites para o controle das 

normas tributárias indutoras, como forma de impedir que estas sirvam de instrumento estatal 

para o simples aumento injustificado dos recursos às custas da violação dos direitos 

fundamentais dos contribuintes.  

 

Por essa razão, o capítulo III é dedicado à delimitação dos critérios de controle para a 

utilização das normas tributárias indutoras. Apesar do papel de destaque conferido ao controle 

na aplicação do princípio da igualdade, da utilização da capacidade contributiva e do controle 

de eficácia – todos analisados no capítulo II –, estes critérios não esgotam o tema. Assim, 

passaremos a analisar a importância da aplicação do exame da proporcionalidade sobre as 

normas tributárias indutoras, tendo em vista que estas envolvem a restrição de direitos 

fundamentais, especialmente de liberdade, de propriedade e de igualdade, diante da promoção 

de outras finalidades públicas.  

 

Neste ponto, analisaremos os motivos pelos quais a doutrina reconhece a necessidade 

de que o controle sobre as normas tributárias marcadas pela extrafiscalidade esteja submetido 

ao exame de proporcionalidade.
21

 A intenção é demonstrar a importância da verificação de 

que a medida tributária adotada em prol de determinada finalidade pública seja adequada, 

necessária e proporcional em sentido estrito. Além disso, ainda avaliaremos como isto tem 

sido aplicado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  

 

Adiante, estudaremos ainda outros critérios de controle aplicáveis às normas 

tributárias indutoras: a complementaridade, a subsidiariedade, a economicidade e o 

cumprimento da finalidade. O objetivo será demonstrar que estes critérios estão ligados à 

noção de que a utilização instrumental da tributação não deve ser vista como único e melhor 

                                                 
21

 Nesse sentido: ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 161; 

e Idem. Teoria dos Princípios. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 185 e ss; TABOADA, Carlos Palao. “El 

principio de capacidade contributiva como criterio de justicia tributaria: aplicación a los impuestos directos e 

indirectos”. In: TÔRRES, Heleno Taveira. (Coord.). Tratado de Direito Constitucional Tributário: Estudos em 

homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 285-303 (299-300); NABAIS, José 

Casalta. O Dever Fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 658. 
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caminho para a solução de problemas ou a promoção de determinadas finalidades. Estas 

medidas precisam estar inseridas em um contexto de complementaridade, vinculadas a 

medidas regulatórias e políticas públicas voltadas para a consecução das finalidades estatais. 

Por isso também a necessidade de que sejam subsidiárias e plenamente direcionadas para o 

cumprimento da finalidade almejada. 

 

Ainda no final do capítulo III, apresentaremos breve panorama sobre a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal acerca do controle das normas tributárias indutoras. A 

finalidade será demonstrar que este controle é incipiente e restrito a questões vinculadas à 

violação (ou não) do princípio da igualdade. A Corte Superior reconhece a existência da 

extrafiscalidade em uma série de casos, sem, contudo, adentrar no exame acerca da 

legitimidade da norma tributária indutora com relação à proporcionalidade e aos seus efeitos, 

por exemplo.  

 

Este exame será fundamental para comprovar a necessidade do desenvolvimento da 

doutrina e da jurisprudência acerca do controle das medidas tributárias marcadas pela 

extrafiscalidade. Para contribuir com este debate, o capítulo IV irá aplicar os critérios antes 

delimitados em exemplos de normas tributárias indutoras editadas no sistema tributário 

brasileiro, para que se verifique se estes critérios têm (ou não) sido cumpridos no cenário 

nacional. Esta aplicação exemplificativa terá a intenção de demonstrar a necessidade de uma 

análise mais apurada sobre a forma como estas normas são implementadas, ratificando, uma 

vez mais, a necessidade de aprofundamento com relação à utilização instrumental do Direito 

Tributário no cenário político, social e econômico.  

 

 Essa delimitação do regime jurídico e a definição dos critérios de controle atinente às 

normas tributárias indutoras nos parecem fundamentais diante da atuação cada vez mais 

intensa do Estado, conforme reconhecido na doutrina.
22

 Dentro deste cenário de um Estado 

mais atuante e intervencionista, inclusive através do instrumento da tributação, cresce a 

importância de que a Ciência do Direito Tributário se volte também para o controle sobre a 

forma como isso vem sendo realizado, sob o ponto de vista dos direitos fundamentais dos 

contribuintes. Este controle se torna ainda mais relevante na medida em que se reconhece a 

                                                 
22

 Ao tratar do tema da extrafiscalidade, NOGUEIRA chega a afirmar que se trata de fenômeno que hoje se 

agiganta, com a intervenção cada vez mais frequente do Estado no controle da economia (NOGUEIRA, Ruy 

Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 185).   
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posição de vulnerabilidade dos contribuintes na relação jurídico-tributária estabelecida com o 

Estado.
23

  

 

É também nesse contexto que NABAIS aponta uma crise no Estado atual, na qual se 

mostra necessária a redefinição do papel e das funções do Estado, não para reduzi-lo ao 

Estado mínimo do liberalismo, mas para encontrar o ponto de equilíbrio, compatibilizando-o 

com os princípios da liberdade dos indivíduos e da operacionalidade do sistema econômico, 

evitando que o Estado Fiscal se agigante a ponto de não ser senão um “invólucro de um 

estado em substância dono (absoluto) da economia e da sociedade pela via pretensamente 

fiscal”.
24

 A intenção deste estudo, portanto, é contribuir para este debate, na tentativa de 

encontrar a melhor forma de compatibilizar a função tributária indutora com os direitos dos 

contribuintes, a fim de controlar os possíveis abusos que a atuação extrafiscal desmedida pode 

causar à sociedade.  

 

 

                                                 
23

 Nesse sentido, por todos: MARINS, James. Defesa e vulnerabilidade do contribuinte. São Paulo: Dialética, 

2009, p. 23 e seguintes.  
24

 NABAIS, José Casalta. “A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos”. Revista 

de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 5, n. 20, out. 2007. Disponível em: 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/28500, p. 22. Acesso em: 12 de abril de 2013. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/28500
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CAPÍTULO I. A FUNÇÃO INDUTORA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988: REGIME 

JURÍDICO APLICÁVEL 

 

 

 Inicia-se o trabalho pela delimitação mínima do regime jurídico atinente às normas 

tributárias indutoras, que deve ser buscado na própria Constituição, tendo em vista que o 

constituinte de 1988 optou por, ele próprio, definir e regular de forma minuciosa e detalhada o 

Sistema Tributário Nacional. De fato, nossa Constituição não é um texto principiológico; ao 

contrário, trata-se de uma Constituição marcadamente regulatória. Seu texto é insistente em 

responder, de antemão, às seguintes indagações: Quem? O quê? Como? Quando? Em que 

medida? Todo o sistema constitucional e todas as normas tributárias ali definidas são 

destinados a responder a estas perguntas, como uma forma de proporcionar segurança jurídica 

ao ordenamento jurídico como um todo.
25

  

 

 Por isso, qualquer estudo sobre temas tributários deve partir sempre do plano 

constitucional, para só então descer à legislação infraconstitucional. A análise precisa ser feita 

de cima para baixo, e não o contrário, sob pena de inversão da lógica de garantias e limitações 

impostas pelo constituinte. Exatamente por este motivo, nosso estudo parte do texto 

constitucional, verificando, em primeiro lugar, a postura adotada pelo constituinte ao tratar da 

ordem econômica e social, por entendermos que esta postura é a razão primordial para a 

adoção da extrafiscalidade.  

 

Em segundo lugar, buscaremos os princípios norteadores da atuação extrafiscal 

desenhada pelo constituinte, para poder assim estabelecer os limites do âmbito de atuação do 

Estado nessa esfera. Desde já adiantamos que a análise será empreendida tendo em vista os 

pontos gerais de cada um destes princípios e a sua relação com o objeto desta dissertação. 

Essa delimitação inicial da competência extrafiscal será essencial para o estudo proposto a 

seguir: definir os limites da extrafiscalidade com base nas Limitações ao Poder de Tributar, 

para estabelecer o modo de controle das normas tributárias indutoras.  

 

                                                 
25

 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2012, p. 204. E, na mesma linha: CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito 

Constitucional Tributário. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 418-419. 
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I.1 A postura adotada pelo constituinte de 1988 e o tributo como mecanismo de 

intervenção na ordem econômica e social 

 

 

Desde seu preâmbulo, nossa Constituição demonstra seu intento de criar uma nova 

ordem econômica e social, mais desenvolvida, mais igualitária, mais justa, mais fraterna e 

mais plural.
26

 A verdade é que o texto constitucional contemplou um Estado que não é neutro, 

pois se revelou inconformado com a ordem social do momento, prevendo uma realidade 

social nova, ainda inexistente, cuja realização e concretização por meio de medidas legais 

passou a ser de interesse público.
27

 Isso explica a predominância de normas programáticas, 

exprimindo proposições gerais, recomendações e orientações, todas elas indicando a intenção 

do estabelecimento de uma nova ordem.
28

  

 

Nas palavras de BERCOVICI, trata-se de uma ordem econômica “programática” ou 

“dirigente”.
29

 Nossa Constituição seria, nessa linha, uma “Constituição dirigente”, em 

referência ao termo presente na obra de grandes autores estrangeiros, como LERCHE
30

 e 

CANOTILHO
31

. A ideia subjacente a esta expressão, ainda que tenha diferenças em cada autor, 

é de uma constituição marcada por um programa de ação para a mudança da sociedade, que 

reflete a busca pela alteração da situação até então vigente. Mesmo que a expressão tenha sido 

alvo de críticas e o próprio CANOTILHO tenha alterado seu posicionamento com relação à 

                                                 
26

 Preâmbulo da Constituição de 1988: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 

Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 

proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
27

 SATTA, Filippo. Principio di Legalità e Pubblica Amministrazione nello Stato Democratico. Padova: 

CEDAM – Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1969, p. 37; FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A extrafiscalidade 

e a concretização do princípio da redução das desigualdades regionais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 164; 

SCHOUERI, Luís Eduardo. “Livre concorrência e Tributação”. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). 

Grandes Questões Atuais do Direito Tributário – 11 º vol. São Paulo: Dialética, 2007, p. 241-271 (247). 
28

 Sobre o tema, vide o posicionamento de Venâncio Filho ao comentar o capítulo “Da ordem econômica e 

social”, sob a ótica ainda da Constituição anterior: VENANCIO FILHO, Alberto. A intervenção do Estado no 

domínio econômico: o direito público econômico no Brasil. Rio de Janeiro, 1998, p. 51.  
29

 BERCOVICI, Gilberto. “Constituição Econômica e Desenvolvimento”, Revista da Academia Brasileira de 

Direito Constitucional (Anais do V Simpósio Nacional de Direito Constitucional), n. 05, 2004, p. 203-219 (208).  
30

 LERCHE, Peter. Übermass und Verfassungsrecht: Zur Bindung des Gesetzgebers an die Grundsätze der 

Verhältnismässigkeit und der Erforderlichkeit. 2ª ed. Goldbach: Keip Verlag, 1999, p. 61-62. 
31

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Ed. Coimbra, 1994, p. 474-475. 
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matéria,
32

 ela serve para expressar a natureza de determinadas constituições no sentido de 

impor um programa de mudanças sociais e econômicas. Conforme GRAU, a Constituição 

brasileira de 1988 é um exemplo de uma “Constituição dirigente”, cujo “conjunto de 

diretrizes, programas e fins que enuncia, a serem pelo Estado e pela sociedade realizados, a 

ela confere o caráter de plano global normativo, do Estado e da sociedade”.
33

  

 

Em outras palavras, a análise da nossa Constituição de 1988 demonstra, como destaca 

NUSDEO, que o Estado desenhado pelo constituinte não se limita a complementar o sistema de 

mercado, mas passa a direcioná-lo deliberadamente em função de fins específicos, como o 

progresso, a estabilidade, a justiça e a liberdade econômica. O Estado não se conteve naquele 

papel de relativa neutralidade e platonismo, passando a impor finalidades outras que não as de 

mero suprimento de condições para superar as imperfeições do mercado, com a finalidade de 

promover os objetivos de política econômica bem definidos para o desempenho do sistema 

econômico, implicando “impor-lhe distorções, alterá-lo, interferir no seu funcionamento, a 

fim de fazer com que os resultados produzidos deixem de ser apenas os naturais ou 

espontâneos, para se afeiçoarem às metas fixadas”.
34

 De fato, o constituinte originário impôs 

uma atuação concreta ao Estado para alterar o cenário econômico e social com o qual se 

mostrou inconformado, permitindo que também os tributos fossem usados para esse 

direcionamento dos comportamentos, através da sua função indutora.  

 

Ao longo do texto constitucional, portanto, o constituinte escolheu determinados 

instrumentos para a concretização dessa nova ordem econômica e social. E, dentre os 

instrumentos de que o Estado pode se valer para essa transformação, estão as normas 

tributárias. As finanças públicas, nesse aspecto, não são apenas um meio de assegurar a 

cobertura das despesas administrativas, mas também e principalmente um meio de intervir na 

vida social, e de exercer pressão sobre os cidadãos para organizar o conjunto da nação.
35

  

 

                                                 
32

 O autor reviu a sua doutrina de dirigismo constitucional, adaptando-a para admitir uma maior abertura da 

constituição às deliberações democráticas, associando-a a uma ideia de legitimidade procedimental, defendida, 

por diferentes formas e fundamentos, por Habermas e Luhmann, críticos de seu posicionamento. (CANOTILHO, 

José Joaquim Gomes. “Rever ou romper com a Constituição Dirigente? Defesa de um Constitucionalismo 
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Nesse contexto, pode-se dizer que a concepção de tributo avançou no sentido de este 

ser um instrumento do Estado, que não pode permanecer indiferente à realização dos 

objetivos colocados aos poderes públicos, e que exigem destes uma postura ativa. Dessa 

forma, os fins sociais, econômicos ou políticos são também objetivos que devem ser buscados 

pela tributação, ainda que esta atue de forma complementar e não principal para sua 

realização.
36

 Assim, fala-se em uma “política tributária conjuntural”, que seria a capacidade 

de o Direito Tributário de se adaptar às políticas conjunturais econômicas, transformando-se, 

desse modo, em um dos mais importantes instrumentos de intervenção do Estado na 

economia.
37

 

 

Como decorrência disso, um conceito de tributo que envolva finalidades e efeitos 

meramente arrecadatórios já não é mais suficiente. Como reconhecido por GOMES DE SOUSA, 

este conceito seria exato e suficiente tão-somente para os fins imediatos do Direito Tributário, 

mas insuficiente no plano da política econômica, porque não considera as outras finalidades 

ou objetivos que podem estar envolvidos.
38

 Por isso, a necessidade de que o conceito de 

tributo não se limite à existência de uma mera finalidade arrecadatória, uma vez que essa não 

é a única que pode ser visualizada quando da edição de uma exação.  

 

Com isso, não se quer dizer que os efeitos intervencionistas dos tributos sejam um 

fenômeno recente. Em verdade, há muito já se reconhece essa possibilidade e a história da 

tributação é recheada de exemplos nesse sentido.
39

 WERNSMANN destaca, como exemplos 

dessa antiga utilização da tributação como instrumento da extrafiscalidade, os impostos sobre 

artigos de luxo (Luxussteuern), como seda, rendas, porcelanas, e cosméticos, que já eram 

utilizados desde o século XVII, conforme a produção desses artigos passou a ser autorizada.
40

 

Já nesta época, a tributação sobre estes artigos era um mecanismo de desestímulo à sua 

utilização. Outro exemplo interessante é o imposto sobre a barba (Bartsteuern), criado na 
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Rússia, por Czar Pedro (1672-1725), como forma de desestímulo à utilização da barba, já que 

o Imperador desejava que os cidadãos adotassem uma figura mais ocidental, para a qual a 

utilização da barba não era bem vinda. Assim, quem quisesse manter a sua barba deveria 

pagar o referido imposto.
41

   

 

No entanto, ainda que não seja um fenômeno novo, como demonstram esses 

exemplos, a extrafiscalidade cresceu de importância histórica na medida em que o Estado 

passou de um modelo liberal a um modelo mais intervencionista. Analisando as teorias sobre 

a matéria, DEODATO destaca que já em 1948, em um Congresso na cidade de Roma, 

organizado pelo Instituto Internacional de Finanças Públicas
42

, NEUMARK apresentava sua tese 

sobre “O Imposto como instrumento de Política Econômica, Social e Demográfica” para 

defender o papel do imposto não apenas como fonte de recursos do Estado, mas também 

como instrumento da política econômica, social e demográfica. O autor alemão defendia a 

adoção de um intervencionismo estatal racional, que buscasse de um modo sistemático metas 

de caráter geral, considerando que a missão da política financeira consiste também em atuar 

de forma coadjuvante ou de forma a tornar possível uma política econômica que persiga um 

progresso econômico constante.
43

 

 

Vale dizer que esta utilização não foi livre de contestações. GRIZZIOTI, por exemplo, 

contesta a existência de provas concretas sobre a ação prática dos impostos sobre o 

ordenamento social, já que o mercado econômico seria dominado por outras forças – que não 

a dos impostos.
44

 Em suma, ele não acreditava em grandes possibilidades de influência social 

a partir da tributação, ainda que reconhecesse casos excepcionais em que isso aconteceria. 

Outros autores, por sua vez, reconhecem as finalidades extrafiscais dos impostos, mas 
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defendem que estas deveriam ser meramente acessórias ou até acidentais, não devendo se 

sobrepor à finalidade arrecadatória.
45

  

 

Em que pesem as críticas, nos parece que a posição de NEUMARK é lúcida e acertada. 

Seguindo essa mesma linha, DEODATO sustenta que os impostos têm funções econômicas, 

sociais e políticas, desde a sua criação. Suas conclusões indicam a defesa do reconhecimento 

e estudo da extrafiscalidade, ao sustentar que os impostos “devem ser produtivos, elásticos, 

compatíveis com a renda nacional, fieis aos ideais de justiça, previstos nos seus efeitos 

econômicos, flexíveis às mutações do futuro, úteis como instrumentos de governo e de 

política”.
46

 Estudando os aspectos históricos da extrafiscalidade, MARINS e TEODOROVICZ 

também destacam que a doutrina brasileira foi reconhecendo, a partir do final do século XX, a 

finalidade extrafiscal do tributo, como um reflexo das doutrinas estrangeiras sobre a matéria.
47

  

 

Da mesma forma, BALEEIRO reconhece a mudança de posicionamento do Estado com 

relação à ordem social, defendendo o papel da tributação como arma de reforma social, 

especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial.
48

 Nesse período, o desenvolvimento das 

“economias de guerra”, com a necessidade de algumas nações de se prepararem para o 

esforço bélico, exigiu a mobilização de todas as atividades econômicas para esse objetivo, 

levando ao alargamento das atribuições do Estado. E esta demanda específica da época levou 

à aceitação da ideia de intervenção do Estado na economia, mesmo que com cautelas, para 

suprir as disfunções maiores do sistema.
49

  

 

Assim, as necessidades decorrentes da guerra não trazem apenas um aumento da 

tributação em geral, mas também a utilização da imposição tributária com finalidades 
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extrafiscais.
50

 E é nesse contexto de aumento da imposição tributária que o tributo desponta 

como um dos mecanismos conscientes para estímulo e regularização da economia nacional, 

servindo como forma de intervir no comportamento das pessoas, ao permitirem a orientação 

de suas atividades de acordo com o interesse estatal.
51

  

 

Conforme o Estado passa a assumir uma postura intervencionista, as medidas 

financeiras, como os tributos, passam a ser reconhecidas como procedimentos eficazes de 

intervenção na ordem econômica e social, à margem da ideia de mera cobertura dos gastos 

públicos. Isso não significou o abandono da função de arrecadação dos fundos necessários 

para a cobertura das despesas públicas, e sim a soma de outras funções a esta.
52

 Esta mudança 

de postura do Estado, para um papel de “agente de realizações que se reportam principalmente 

ao domínio econômico”
53

 é fator primordial para o surgimento do Estado Social de Direito. A 

partir de então, não se pode mais ignorar que o Estado desenvolve também uma função 

promocional, incitando os cidadãos à realização de determinadas condutas, mediante a oferta 

de vantagens que irão, não só beneficiá-los, como à sociedade como um todo.  

 

Em seu estudo sobre o aspecto histórico da “constituição econômica”, BERCOVICI 

destaca que a existência de uma “constituição econômica” não é uma novidade das 

constituições do século XX. Segundo o autor, “a diferença essencial é que, a partir do 

‘constitucionalismo social’ do século XX, as Constituições não pretendem mais receber a 

estrutura econômica existente, mas querem alterá-la”. Para isso, elas positivam tarefas e 

políticas a serem realizadas no domínio econômico e social para atingir determinados 

objetivos.  
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A característica essencial das constituições econômicas do século XX é, portanto, este 

caráter diretivo da economia e da sociedade.
54

 A atuação do Estado aqui é por indução: ele 

intervém sobre o domínio econômico, desenvolvendo ações como regulador da atividade, 

através da manipulação de instrumentos de intervenção – dentre eles, a tributação.
55

 Por essa 

razão, às funções protetoras e repressivas nos Estados Democráticos de Direito, acresce-se a 

função incentivadora de condutas provocando o exercício de atos socialmente desejáveis, o 

que passa a ser feito também através do Direito Tributário.
56

  

 

Para FICHERA, mais que a constatação da superação de uma postura neutra do tributo 

para uma postura funcional, de modificação do plano econômico e social para a realização das 

finalidades buscadas pelo texto constitucional, reconhece-se que “o uso do instrumento 

tributário em sentido extrafiscal não somente é legitimado constitucionalmente, mas tornou-se 

um dever constitucional do Estado”.
57

 Vale dizer que o exagero na tese de FICHERA é 

criticado por SCHOUERI, para quem não se poderia dizer que é obrigatória a existência de um 

caráter indutor em todas as normas tributárias, ressalvando, porém, que se a busca é pela 

necessidade de que o legislador esteja atento aos efeitos não arrecadatórios, buscando 

compatibilizá-los com os fins perseguidos pelo próprio Estado, a postura do autor italiano se 

torna compreensível.
58

 

 

De qualquer forma, ainda que não seja obrigatória, não há dúvida de que a intervenção 

do Estado na ordem econômica e social, mesmo através da tributação, é permitida e até 

estimulada pelo texto constitucional. Entendemos, portanto, que o constituinte de 1988 fez 

uma escolha nessa oposição entre neutralismo e intervencionismo no que toca à posição 

estatal, adotando também a utilização do tributo como mecanismo funcional com relação às 

mudanças desejadas na ordem econômica e social brasileira. Ao invés de ser um mero 
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espectador dos problemas que se referem ao ambiente econômico e social, o Estado 

expressamente adotou esta postura ativa e dinâmica, em detrimento de uma postura passiva e 

estática.
59

 O próprio Supremo Tribunal Federal reconhece esse papel de Estado-agente 

preconizado pelo texto constitucional de 1988, ao defender que “mais do que simples 

instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem 

realizados pelo Estado e pela sociedade” e, para isso, “postula um plano de ação global 

normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus 

artigos 1º, 3º e 170”.
60

 

 

 

I.2 A identificação das normas tributárias indutoras 

 

 

As normas tributárias indutoras referem-se ao campo da recomendação. Elas atuam 

com estímulos ou desestímulos na tentativa de interferir no comportamento dos contribuintes, 

acenando com uma vantagem econômica em favor da pessoa sujeita à imposição.
61

 A ideia é a 

de utilizar-se do instrumental financeiro para provocação deliberada de certos resultados 

econômicos e políticos, de acordo com as finalidades buscadas naquele momento. Reconhece-

se, como destaca SCHOUERI, a possibilidade de que os contribuintes se vejam motivados a 

enquadrar-se, ou não, no modelo concebido pelo legislador, assumindo-se, assim, que o 

tributo é um fator que influenciará o comportamento dos agentes econômicos.
62

 

 

Segundo SCHMÖLDERS, as normas tributárias indutoras agem sobre o “efeito de 

notícia”, que seria uma das fases típicas da tributação, ou seja, a fase referente à informação 

ou percepção acerca da tributação, em que o contribuinte capta o fato de imposição e enfrenta 

espiritualmente o tributo. Se o estímulo previsto na norma for suficiente para atravessar essa 

consciência, desencadeiam-se reações contrárias que modificam o comportamento do 
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sujeito.
63

 O imposto, nesse caso, passa a atuar como um ponteiro sobre o contribuinte, lhe 

mostrando a conveniência de modificar seu comportamento, de modo a afastar a imposição 

tributária.
64

 Assim, enquanto na maior parte das imposições procura-se, ao máximo, buscar a 

neutralidade na tributação, no tributo marcado pela extrafiscalidade verifica-se o propósito de 

agravar o aludido efeito, a fim de que ele represente um estímulo realmente provocador de 

uma alteração de comportamento.
65

 Nas palavras de ZILVETI, “a indução é a antítese da 

neutralidade”.
66

 

 

Para isso, o legislador utiliza uma “ameaça de prejuízo tributário” para aquele 

contribuinte que andar na contramão da finalidade estatal promovida, ou de um “prêmio” ou 

“desconto” como reconhecimento para os comportamentos que a promoverem.
67

 Aplica-se, 

portanto, a ideia de “sanção positiva ou premial” defendida por BOBBIO, buscando-se a 

aceitação dos cidadãos em adotar o comportamento desejado, através da concessão de 

prêmios.
68

 Assim, para controlar o comportamento humano, o Direito utiliza “ameaças de 

sanções” e “acenos a prêmios”. A extrafiscalidade não é outra coisa senão a utilização da 

norma tributária com o intuito de provocar certos comportamentos como resposta a impulsos 

veiculados pela própria norma.
69

 Por isso, pode-se dizer que o Estado adota um plano não 

apenas indicativo, mas também “incitativo”: ele não só sinaliza consequências para 

determinados fatos, como também induz o engajamento da inciativa privada para a realização 

de determinados fins.
70

  

 

Neste ponto, é importante reiterar que o desincentivo refere-se a atos lícitos, na 

medida em que o ilícito não pode ser coibido pela via tributária. Quando se utiliza a norma 
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tributária indutora para desestimular determinadas condutas, admite-se que estas, apesar de 

indesejadas socialmente ou economicamente, são lícitas. Como já destacado pelo próprio 

Supremo Tribunal Federal, e referido na introdução deste trabalho, não é permitido, em nosso 

sistema tributário, que se utilize de um tributo com a finalidade extrafiscal de se penalizar a 

ilicitude, porque “tributo não é multa, nem pode ser usado como se fosse”.
71

 Nessa direção, 

MACHADO e MACHADO SEGUNDO destacam que a utilização da norma tributária indutora 

oneratória não implica de nenhum modo a conversão da atividade lícita em ilícita, porque “a 

distinção essencial entre o tributo extrafiscal proibitivo e a sanção, no sentido de pena, reside 

precisamente na licitude da atividade para o tributo, e ilicitude da atividade para a sanção.”
72

 

O que se pretende, portanto, é intervir na conduta do contribuinte, para que ele atue de acordo 

com a finalidade social protegida pela norma tributária indutora. Por isso, LOBO TORRES 

afirma que a extrafiscalidade significa a dimensão finalista e intervencionista do tributo.
73

  

 

Assim, no campo da indução pela via tributária, o estímulo é premeditado pelo 

legislador, ou seja, existe a intenção consciente de provocar uma ação ou omissão do 

indivíduo, ambas consideradas de interesse coletivo, por motivos sociais, econômicos ou até 

políticos.
74

 Essa diferenciação é fundamental conforme se reconhece que todos os tributos, em 

maior ou menor grau, causam estímulos ou desestímulos para os contribuintes, gerando assim 

efeitos extrafiscais. A diferença, porém, é que quando se trata da extrafiscalidade este desejo 

não é uma simples consequência da imposição tributária, mas sim uma deliberada intenção do 

legislador, que usa o tributo como mecanismo dessa intervenção, premeditando, dessa forma, 

os efeitos esperados (e desejados) a partir dessa imposição. Por isso, no caso das normas 

tributárias indutoras, mais do que instituir uma regra tributária, o legislador ou o executivo 

(quando autorizado para tanto, no caso das alíquotas de determinados tributos) firma 

autênticos trabalhos em parceria com os destinatários das normas. Com isso, cria-se uma 
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relação de reciprocidade com o contribuinte: se este agir de acordo com a finalidade, será 

recompensado; se agir de forma contrária, não o será.
75

  

 

A evolução da extrafiscalidade trouxe a necessidade de conceituação desse novo tipo 

de norma. Vale dizer, as normas tributárias indutoras não exaurem a temática da 

extrafiscalidade. Para SCHOUERI, estas normas seriam uma espécie do gênero da 

extrafiscalidade, que incluiria todos os casos não vinculados nem à distribuição equitativa da 

carga tributária, nem à simplificação do sistema tributário. A extrafiscalidade em sentido 

amplo incluiria não apenas normas indutoras, mas também outras normas que se movem por 

razões não fiscais, porém desvinculadas da busca do impulsionamento econômico por parte 

do Estado.
76

 Extrafiscalidade em sentido estrito, por sua vez, seriam as normas com 

consciente estímulo ao comportamento das pessoas, sem ter como fundamento precípuo 

arrecadar recursos pecuniários.
77

 SCHOUERI, portanto, apesar de reconhecer que todo o tributo 

possui em alguma medida efeitos indutores, já que ele passa a ser um elemento a ser 

considerado pelo contribuinte quando da tomada de uma decisão, considera a indução como 

um dos possíveis efeitos da norma.
78

 Em que pese a ressalva do autor, ao longo do trabalho o 

termo “extrafiscalidade” será utilizado como sinônimo de normas tributárias indutoras, tendo 

em vista o uso mais comum dessa expressão.
79

  

 

Ainda que reconheçamos a correção do posicionamento de SCHOUERI, no sentido de 

que seja inegável a existência de efeitos indutores em qualquer norma tributária e, 

consequentemente, que a indução precise ser reconhecida apenas como uma (dentre outras) 

das funções que podem ser exercidas por estas normas,
80

 nos parece possível identificar as 

normas tributárias indutoras como aquelas cuja função precípua não seja arrecadatória, mas 

sim indutora. Este corte é necessário sobretudo para fins de delimitar o objeto deste trabalho, 
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que tem como foco a análise destas normas, cujo efeito indutor não é apenas acidental, como 

proposital. Em outras palavras, mesmo que este corte entre normas tributárias arrecadatórias e 

indutoras seja artificial e difícil de ser aferido, já que todas elas possuem em alguma medida 

cada uma dessas funções,
81

 ele precisa ser enfrentado, tendo em vista que os critérios de 

distinção entre os contribuintes em cada um desses casos será diferente e, consequentemente, 

também o controle sobre cada uma destas normas.  

 

Não se trata de tarefa simples. Como já reconhecido na doutrina, não existe uma 

extrafiscalidade e uma fiscalidade pura, porque os efeitos dos tributos não são identificados 

em separado, coexistindo na prática funções arrecadatórias e regulatórias com intensidade 

distintas.
82

 É no meio termo entre esses extremos inexistentes que se deverá buscar as 

características que indiquem a existência de uma norma tributária extrafiscal, já que 

dificilmente será possível encontrar normas tributárias arrecadatórias ou indutoras em sua 

forma “pura”.  

 

Nessa linha, BARBOSA CORREA reconhece a dificuldade de se afastar a “zona cinzenta” 

que existe entre a extrafiscalidade e a tributação.
83

 No mesmo sentido, MARINS e 

TEODOROVICZ destacam a existência de uma linha tênue entre a extrafiscalidade e a 

fiscalidade, na medida em que “mesmo aquela atividade essencialmente fiscal, guardará um 

mínimo de extrafiscalidade, e vice-versa”. Para eles, portanto, a extrafiscalidade e a 

fiscalidade não se separam, pelo contrário, caminham lado a lado, o que tornaria “quase 

impossível dissociá-las”.
84

 De forma semelhante, OLLERO, ao defender a impossibilidade de 

dissociação das funções fiscais e extrafiscais, sustenta que estas funções em verdade se 

apresentam como “duas caras da mesma realidade”.
85

 Também por essa razão, VELLOSO e  
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PAULSEN  falam em “graus de fiscalidade e de extrafiscalidade”,  porque não haveria tributos 

fiscais ou extrafiscais puros, ao menos no que concerne aos seus efeitos econômicos.
86

 

 

ROTHMANN, por sua vez, defende que a extrafiscalidade seria a aplicação das leis 

tributárias, visando precipuamente à modificação do comportamento dos cidadãos, sem 

considerar o seu rendimento fiscal. Para o autor, seria possível distinguir um grupo de normas 

tributárias que não possuem a finalidade precípua de arrecadar os recursos necessários ao 

custeio da despesa pública, mas, sim a finalidade de promoção pelo Estado de outros fins 

vinculados às políticas social (inclusive a redistribuição de renda), econômica, cultural, 

sanitária, ambiental, etc.
87

 Em linhas semelhantes, ÁVILA defende que a norma tributária que 

tem por fim obter receitas é denominada “norma com finalidade fiscal (Fiskalzwecknorm)” ou 

“norma repartidora de encargo (Lastenausteilungsnorm)”, enquanto isso, as “normas diretivas 

(Lenkungsnormen)” dizem respeito à persecução indireta e motivada de finalidades 

administrativas concretas.
88

 As normas tributárias indutoras, por conseguinte, seriam 

exemplos de normas diretivas. 

 

Assim, embora se reconheça a dificuldade desta tarefa, e que muitas vezes as funções 

fiscais e extrafiscais se mostrem indissociáveis, entendemos necessário procurar alguma 

forma de empreendê-la, através da busca por características que indiquem a presença de uma 

norma tributária que premeditadamente e intencionalmente atua sobre o comportamento dos 

contribuintes, em detrimento daquelas em que este efeito, ainda que existente, seja secundário 

diante do objetivo arrecadatório. A definição de um critério é fundamental diante da admissão 

de que todas as normas tributárias causam efeitos para os contribuintes, tornando o critério 

relativo tão-somente aos efeitos insuficiente para a distinção entre elas.  

 

Nessa linha, já adiantamos que o primeiro passo para o reconhecimento das normas 

tributárias indutoras é a verificação de uma orientação primordial e específica a um fim 

distinto do arrecadatório. Para GONZÁLEZ, um tributo extrafiscal se caracteriza pela 

predominância do elemento extrafiscal sobre o fiscal, que chega, senão a prescindir, pelo 
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menos a sacrificar parte da arrecadação, tendo em vista que o fracasso arrecadatório será 

exatamente um sintoma de que o fim perseguido está sendo alcançado.
89

 Há que se investigar, 

por isso, quais são os tributos pensados e nascidos expressamente para a realização de um fim 

não fiscal, ainda que de forma secundária ele proporcione ingressos públicos.
90

  

 

Por essa razão, mesmo que se reconheça que as normas tributárias indutoras serão, em 

alguma medida, também arrecadatórias, podemos identificá-las como aquelas em que este 

objetivo é minimizado diante da intenção de realizar outras finalidades estatais, que não a 

arrecadação dos recursos necessários à manutenção do Estado. Como a legitimação e a 

finalidade são outras, o corte entre elas é imprescindível para permitir que o controle também 

seja outro. Entendemos, portanto, que as normas tributárias indutoras são aquelas cuja função 

precípua seja a utilização do tributo como mecanismo de intervenção sobre o domínio 

econômico, cabendo-lhes servir de instrumento para a concretização da ordem social e 

econômica preconizada pela Constituição de 1988. Nessa mesma direção, OLIVEIRA conceitua 

a extrafiscalidade como um instrumento tributário de realização da intervenção do Estado na 

ordem econômica, “o que a coloca a meio caminho do tributário com o econômico, ou, mais 

precisamente, do Direito Tributário com o Direito Econômico ou Regulatório”.
91

 

 

Considerando o exposto até aqui, podemos identificar os critérios que definem a 

existência de uma norma tributária indutora. Seguindo a linha defendida por ALABERN, que 

também tentou definir as notas características dos tributos “propriamente extrafiscais”, seria 

possível identificarmos três critérios determinantes.
92

 Primeiro, o tributo deve perseguir com 

clareza uma finalidade não arrecadatória, que deve ser deduzida do texto da lei reguladora. 

Muitas vezes, a própria exposição de motivos é expressa nesse sentido.  

 

Segundo, a estrutura do tributo deve ser impregnada dos aspectos extrafiscais, de tal 

forma que não se caracterizem como um acessório, mas sim que marquem seus elementos 

essenciais com tal intensidade que sem essas notas extrafiscais o imposto perderia sua lógica 
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interna e estaria notadamente desfigurado.
93

 Em outras palavras, é preciso que a característica 

indutora esteja presente nos elementos essenciais do tributo e não como um efeito 

consequencial da imposição tributária, que, como visto, sempre termina por influenciar a 

conduta do contribuinte de alguma forma.  

 

E, terceiro, o tributo deve fomentar as condutas e operações de acordo com a 

finalidade extrafiscal perseguida, sendo para tanto necessário que se incorporem mecanismos 

que reduzam a carga tributária quando os contribuintes realizarem os atos que promovam a 

finalidade extrafiscal e vice-versa, ou seja, que a carga tributária também aumente quando o 

contribuinte mostrar uma atitude contrária a ela.
94

   

 

A partir da utilização desses critérios, será possível identificar as normas tributárias 

indutoras, afastando da definição aquelas normas tributárias nas quais, ainda que existam 

efeitos extrafiscais inegáveis, não se verifica no momento da sua edição, a existência de (i) 

uma clara e deduzível finalidade não arrecadatória, (ii) elementos extrafiscais impregnados na 

própria norma, e (iii) o fomento direto relacionado à finalidade perseguida, através da 

alteração da carga tributária para incentivo ou desincentivo de determinada conduta. Em que 

pese a importância dos efeitos extrafiscais existentes em normas tributárias arrecadatórias, o 

foco deste trabalho é o controle das normas tributárias indutoras “próprias”, e por isso a 

importância de definir os critérios para a sua identificação.  

 

Isso não significa, portanto, e é importante esclarecer este ponto, que não se reconheça 

a existência de efeitos indutores em outras normas tributárias. Com efeito, todo tributo tem 

efeito indutor e pode causar distorções (positivas ou negativas) sobre os contribuintes.
95

 Por 

isso, a possibilidade de efeitos indutores em normas arrecadatórias, por exemplo, é 

plenamente reconhecida. Porém, por motivos de delimitação do objeto deste trabalho, estas 

normas não serão objeto de análise ao longo deste estudo. Apesar disso, não há dúvida de que 

algumas das conclusões que se espera alcançar possam ser estendidas também a estas normas 

tributárias geradoras de efeitos indutores – ainda que não premeditados.  
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I.3 Espécies de normas tributárias indutoras 

 

 

Os exemplos da autorização para utilização do Direito Tributário como instrumento 

extrafiscal são inúmeros ao longo do texto constitucional e merecem breve análise, para fins 

de delimitação das normas a que este trabalho faz referência.  

 

 

I.3.1 Imunidades 

 

 

O primeiro, e mais claro, exemplo de norma tributária indutora no texto constitucional 

se refere à previsão constitucional de regras de imunidade tributária, ou seja, de regras 

negativas de competência para definir setores sociais que estão fora do âmbito da tributação.
96

 

As imunidades tributárias se vinculam diretamente à realização dos fins a serem promovidos 

pelo Estado e, por isso, pode-se dizer que são os exemplos mais nítidos da utilização do 

tributo (ou melhor, da “não-tributação”) como forma de estimular a realização das finalidades 

públicas.  

 

Assim, a finalidade de proteção da Federação implica na imunidade recíproca entre os 

entes federados (artigo 150, inciso VI, alínea a). A proteção da liberdade religiosa e de culto 

leva à exclusão da tributação sobre os templos de qualquer culto (artigo 150, inciso VI, alínea 

b). A proteção ao processo democrático, o objetivo de erradicação da pobreza e a promoção 

do desenvolvimento social implicam nas imunidades dos partidos políticos, entidades 

sindicais dos trabalhadores e das instituições de assistência social sem fins lucrativos (artigo 

150, inciso VI, alínea c). O objetivo de estimular a difusão de ideias e de informações leva à 

proibição de tributação dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão 

(artigo 150, inciso VI, alínea d). E, conforme incluído pela Emenda Constitucional nº. 

75/2013, a intenção de estimular e proteger a música brasileira implica na imunidade  aos 
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fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou 

literomusicais de autores brasileiros (artigo 150, inciso VI, alínea e).
97

 

 

Com as regras de imunidade, cria-se uma barreira ao exercício da competência 

tributária,
98

 excluindo-se do campo tributável determinadas situações sobre as quais o 

constituinte não quer que incida este ou aquele gravame fiscal, cuja instituição é autorizada, 

em regra, sobre o gênero de situações pelo qual aquelas estariam compreendidas.
99

 A 

justificativa dessas normas é exatamente facilitar, por meio da exclusão de encargos 

tributários, a consecução das finalidades que devem ser atingidas pelo Estado.
100

  

 

Nas palavras de AIRES e PAULO AYRES BARRETO, a análise das situações descritas 

como imunes à tributação no texto constitucional de 1988 revela que estas “representam 

valores privilegiados, protegidos, consagrados pela ordem constitucional”, o que demonstra a 

intenção do constituinte de que essas imunidades constituam “uma forma de assegurar, de 

garantir a eficácia jurídica dos princípios constitucionais que consagram a proteção a tais 

valores”.
101

 Em que pese a importância das imunidades, desde já se destaca que o presente 

estudo não irá se alongar neste ponto, tendo em vista que o foco será a investigação dos 

critérios para controle das normas tributárias indutoras definidas no plano Legislativo e 

Executivo, através de isenções, incentivos fiscais e desoneração ou oneração da carga 

tributária para intervir na ordem econômica e social vigente.  

 

 

I.3.2 Isenções 

 

 

O segundo exemplo de espécie de norma tributária indutora é exatamente a isenção, 

que também serve para a consecução das finalidades públicas, com a diferença de que, ao 

invés de atuar no plano constitucional como a imunidade, ela atua no plano legal. Segundo a 
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teoria clássica de GOMES DE SOUSA, a isenção seria uma forma de dispensa de pagamento, na 

medida em que o autor pressupõe dois momentos cronologicamente distintos: incidência da 

norma tributária em um primeiro momento e incidência da norma de isenção em um segundo 

momento.
102

 Foi este o modelo teórico adotada pelo Código Tributário Nacional, ao dispor no 

artigo 175 que a isenção é uma forma de exclusão do crédito.
103

 O Supremo Tribunal Federal, 

na mesma linha, refere-se à isenção como “exceção instituída por lei à regra jurídica da 

tributação”.
104

  

 

Em outros termos, SOUTO MAIOR qualifica a norma de isenção como norma limitadora 

ou modificadora, que restringe o alcance das normas jurídicas de tributação, delimitando o 

âmbito material ou pessoal no qual deverá estender-se o tributo. Noutro dizer, a norma de 

isenção incide exatamente para que não incida a de tributação, impedindo o nascimento da 

obrigação tributária.
105

 O autor é expresso em afirmar: “a isenção não é dispensa legal do 

pagamento de tributo devido.” Isso porque, se a isenção fosse mera dispensa de pagamento, 

haveria antes incidência da norma tributária sobre o fato e depois a incidência da norma de 

isenção, isto é, surgiria a obrigação tributária, mas a lei dispensaria o seu pagamento, 

configurando, em suas palavras, um “estranhíssimo fenômeno!”. Por estas razões, SOUTO 

MAIOR prefere caracterizá-la como uma hipótese de não incidência legalmente qualificada.
106

 

 

Criticando estas duas teorias, COÊLHO defende que as isenções, assim como as 

imunidades, são “declarações expressas do legislador sobre fatos ou aspectos de fatos ou 

estado de fato, negando-lhes efeitos tributários impositivos”. A norma de isenção, portanto, 

não incide, apenas enuncia fato ou qualidade intributável e o jurista, ao desvendar a legislação 

aplicável, é que deduzirá a norma de tributação emergente.
107

 O âmbito da competência de 

cada ente tributante será definido exatamente pela soma das regras positivas e negativas, 

resultando no campo no qual o ente terá direito de impor (ou não) encargos tributários. Assim, 

a isenção teria um caráter de excepcionalidade, de excluir do campo de incidência, uma 

                                                 
102

 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. Edição póstuma. São Paulo: Resenha 

Tributária, 1975, p. 97. 
103

 Art. 175 - Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. 
104

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 286/RO, Tribunal Pleno, 

Relator Ministro Maurício Côrrea, julgado em 22/05/2002.  
105

 BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias S.A., 1969, p. 188 e ss.  
106

 Idem. “Incentivos fiscais e financeiros”, Revista Trimestral de Direito Público, vol. 08, São Paulo, Malheiros, 

1994, p. 86-106 (100). Também em: Idem. “Sobre as isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao 

ICMS”, Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 06, São Paulo, Dialética, 1996, p. 69-73 (70). 
107

 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário brasileiro. 11ª ed. revista e atual. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010, p. 144-150. 



39 

 

 

 

 

determinada situação que o legislador entendeu que não deveria sofrer com o encargo 

tributário, permitindo consequentemente a promoção de valores diretamente vinculados às 

finalidades públicas.  

 

A postura adotada por SOUTO MAIOR nos parece a mais adequada, mas, 

independentemente do entendimento adotado, o importante é perceber que as isenções estão 

vinculadas à realização de finalidades extrafiscais. É preciso, contudo, referir a distinção entre 

isenções técnicas (impróprias) e isenções próprias.
108

 Por um lado, existem isenções 

meramente técnicas, em que o legislador utiliza o instituto da isenção tão-somente para 

descrever a hipótese de incidência, ainda que não se trate propriamente de uma isenção. 

Nesses casos, a isenção é utilizada simplesmente para definir os contornos do campo de 

incidência, sem representar qualquer traço de excepcionalidade.
109

 Por isso, fala-se, em 

isenções técnicas ou impróprias, porque tecnicamente nem se poderia falar em isenção, 

havendo casos em que até mesmo inexiste competência tributária do ente tributante ou 

capacidade contributiva do contribuinte.  

 

Por outro lado, nas isenções próprias (ou de subvenção) o legislador, nas palavras de 

SCHOUERI, “procura destacar um grupo dentre os ‘iguais’, dando-lhe um tratamento 

diferenciado, mais benéfico que o genérico”.
110

 A finalidade aqui será estimular (ou 

desestimular) determinados comportamento através da tributação. Apenas as isenções 

próprias, portanto, podem ser classificadas como espécies de normas tributárias indutoras. 

 

 

I.3.3 Incentivos fiscais 

 

 

As normas tributárias indutoras também podem ser instituídas na forma de incentivos 

fiscais, ou seja, em forma de desoneração tributária que pode ocorrer através de uma série de 

institutos, tais como as próprias isenções, mas incluindo também reduções de alíquota ou base 

de cálculo, concessão de créditos tributários, regimes diferenciados, diferimentos, entre outras 

                                                 
108

 Sobre a diferenciação entre isenções técnicas (technische Steuervergünstigen) e isenções próprias (subventive 

Steuervergünstigungen): BIRK, Dieter. Steuerrecht. 9 ed. Heidelberg: 2006, p. 28-29, §98.  
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possibilidades. Estes incentivos são chamados por parte da doutrina de “isenções parciais”.
111

 

Nesses casos, o Estado diminui a alíquota ou o valor que serviria como parâmetro para o 

cálculo do tributo, de maneira a incentivar determinado setor econômico com algum tipo de 

vantagem tributária.
112

  

 

Todas essas hipóteses são exemplos de subvenções, que na definição de ZULEEG 

seriam as medidas de incentivo, por parte do Poder Público, em favor de uma pessoa privada, 

com a finalidade de direcionamento econômico ou de atingir outras metas de interesse 

público.
113

 Na mesma linha, para SCHOUERI, as normas tributárias indutoras seriam exemplos 

de subvenções, estando no campo das “normas de intervenção indireta de caráter 

financeiro”.
114

  

 

SOUTO MAIOR, por sua vez, critica o uso do termo “benefício fiscal” nessa área, 

porque ele acaba por confundir-se com um incentivo, já que o termo é utilizado usualmente 

relacionado com os incentivos de caráter industrial e semelhantes, que a rigor são decorrentes 

da função extrafiscal. Por isso, ele conclui: “Melhor dir-se-ia portanto, mas com risco de 

preciosismo pedante: incentivos extrafiscais. É uma verdadeira babel terminológica”.
115

 Em 

linhas semelhantes, LOBO TORRES também destaca a confusão terminológica que envolve o 

tema, destacando que “a própria legislação ordinária brasileira emprega indistintamente os 

termos “incentivo”, “estímulo” e “prêmio”, que têm a mesma extensão dos privilégios e não 

possuem significado jurídico claro”.
116

  

 

                                                 
111

 Nesse sentido: BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias S.A., 

1969, p. 281. Criticando este entendimento, já que estes institutos seriam meras diminuições monetárias no 

quantum devido: COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário brasileiro. 11ª ed. revista e 

atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 159.  
112
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114

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005, p. 57. 
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fiscais relativos ao ICMS”, Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 06, São Paulo, Dialética, 1996, p. 69-73 
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De qualquer forma, há vários exemplos no texto constitucional de previsão para 

utilização de incentivos fiscais para a realização de determinadas finalidades estatais. Alguns 

deles estão relacionados diretamente com determinados tributos, enquanto outros são 

estabelecidos quando da previsão de determinadas finalidades estatais. A autorização para 

implementação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU progressivo como 

forma de incentivo à utilização do imóvel urbano, por exemplo, é uma decisão de política 

urbana prevista neste capítulo, e não no capítulo tributário (artigo 182, §4º, inciso II). 

Também o Imposto Territorial Rural – ITR tem previsão expressa para ser utilizado como 

forma de desincentivo à manutenção de terras improdutivas, a partir da utilização de alíquotas 

progressivas (artigo 153, §4º, inciso I).  

 

Na mesma linha, há autorização constitucional para utilização de isenções, reduções e 

diferimentos de tributos federais com a finalidade de desenvolvimento das regiões menos 

desenvolvidas, visando à redução das desigualdades regionais (artigo 43, §2º, inciso III), 

assim como previsão para o estabelecimento de critérios especiais de tributação, com o 

objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência (artigo 146-A, caput). O objetivo de 

incentivar às microempresas e empresas de pequeno porte também levou à autorização de 

criação de regimes especiais de tributação diferenciada (artigo 146, inciso III, alínea d). A 

previsão para utilização de alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização no caso 

dos automóveis, no que se refere ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA (artigo 155, §6º, inciso II), e de acordo com a localização e o uso do imóvel, no que 

toca ao IPTU (artigo 156, §1º, inciso II) também são exemplos dessa autorização expressa da 

utilização indutora dos tributos. Esta lista é meramente exemplificativa, já que ao longo do 

texto constitucional há uma série de outras indicações diretas ou indiretas acerca da 

autorização para utilização de incentivos fiscais, que criem estímulos vinculados às 

finalidades eleitas pelo constituinte como dignas de promoção.  

 

 

I.3.4 Tributos cuja própria natureza é indutora 

 

 

Ainda no tocante às espécies de normas tributárias indutoras, vale referir que existem 

tributos cuja própria natureza é de intervenção no domínio econômico. A Contribuição de 
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Intervenção no Domínio Econômico – CIDE é o exemplo mais claro deste tipo de tributo, 

servindo para que a União disponha de recursos para a intervenção em determinado setor da 

economia. Mas, ainda dentro dessa categoria de tributos cuja própria natureza é 

interventiva,
117

 poderíamos acrescentar os Impostos sobre a Importação (artigo 153, inciso I 

da Constituição), sobre a Exportação (artigo 153, inciso II, da Constituição), sobre Produtos 

Industrializados (artigo 153, inciso IV da Constituição) e sobre Operações de Crédito, Câmbio 

e Seguro ou relativos a Títulos ou Valores Mobiliários (artigo 153, inciso V da Constituição).  

 

Estes tributos possuem uma natureza regulatória e interventiva, que os diferencia de 

outros tributos cuja natureza é precipuamente arrecadatória (ainda, que evidentemente, eles 

venham a trazer consequências extrafiscais). No caso destes tributos, a consequência é 

desejada e calculada e é a partir deles que, na maior parte das vezes, o Estado faz da 

tributação um instrumento de intervenção da ordem econômica e social. Não por acaso, para 

estes tributos a Constituição prevê a mitigação de alguns princípios, como passamos a 

observar.  

 

 

I.4 Princípios e limitações aplicáveis 

 

 

 As normas tributárias indutoras são, antes de qualquer coisa, normas tributárias. 

Apesar de existir divergência doutrinária quanto ao tema, nos filiamos à corrente de que essas 

normas pertencem, também, ao Direito Tributário. Nesse sentido, GONZÁLEZ defende que o 

tributo extrafiscal é, antes de qualquer coisa, um tributo, e como tal deve responder também 

às exigências constitucionais às quais se submetem os tributos em geral.
118

 Como reconhece 

GRIZIOTTI, a função da norma tributária indutora não é a mesma da norma tributária 

arrecadatória, mas o instrumento utilizado é o mesmo.
119

 Em linhas semelhantes, MACHADO e 

MACHO SEGUNDO destacam que o dever imposto pela norma tributária indutora há de ser 

tratado como um dever tributário, cercado das garantias constitucionais pertinentes, inclusive 
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 GRIZIOTTI, Benvenuto. Principios de ciencia de las finanzas. Trad. por Dino Jarach. Buenos Aires: Roque 

Depalma Editor, 1959, p. 151 



43 

 

 

 

 

no que diz respeito à observância dos princípios da legalidade, da reserva de lei 

complementar, assim como dos direitos e garantias fundamentais dos contribuintes em 

geral.
120

 Noutro dizer, todo tributo extrafiscal se encontra necessariamente sujeito ao regime 

jurídico tributário.  

 

Também ATALIBA e BARROS CARVALHO reconhecem que não deve haver um 

tratamento jurídico diferenciado às normas extrafiscais, ao argumento de que não haveria 

diferença de essência jurídica entre os tributos fiscais e extrafiscais.
121

 Apesar de não 

concordarmos com as suas conclusões, por entendermos que o tratamento jurídico não deve 

ser exatamente o mesmo em virtude da existência de uma função precipuamente indutora, o 

posicionamento se mostra relevante se analisado do ponto de vista do reconhecimento da 

natureza, antes de tudo, tributária destas normas.  

 

Em sentido contrário, no entanto, TIPKE entende que as normas tributárias indutoras 

não pertencem ao Direito Tributário. Para o autor alemão, este tipo de norma pertenceria ao 

“direito da indução econômica” ou “direito da intervenção econômica”, e, por isso, as normas 

com finalidade arrecadatória e as normas indutoras não deveriam ser classificadas no mesmo 

sistema jurídico.
122

 No Brasil, LOBO TORRES também segue essa linha ao defender que o 

conceito jurídico de tributo está condicionado à finalidade tributária arrecadatória. Por isso, se 

o ingresso tiver somente uma função extrafiscal não se poderia falar em tributo. O autor 

brasileiro defende, portanto, a ideia de uma vertente não-tributária da extrafiscalidade, que 

seria desvinculada do conceito de tributo. Dessa forma, ele critica, como exemplo, a natureza 

tributária das contribuições econômicas (na época, aquelas previstas pelo artigo 21, §2º, inciso 

I da Emenda Constitucional nº. 1/69), que seriam exemplos de ingressos extrafiscais, de 

conteúdo exclusivamente econômico.
123

 Embora respeitável o posicionamento dos mestres 

alemão e brasileiro, não nos parece possível defender esta posição diante do Sistema 

Tributário Nacional.  
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Não é por acaso, que essas normas são chamadas de normas tributárias indutoras no 

Brasil.
124

 Antes de sua caracterização como normas com objetivo claro de influenciar o 

comportamento dos contribuintes (através do termo indutoras), essas normas são tributárias. 

Com isso, ainda que sua função precípua não seja a de arrecadar recursos para a manutenção 

da máquina estatal, a verdade é que ela realiza sua finalidade indutora por meio da incidência 

tributária mais ou menos gravosa sobre o patrimônio, a renda, os serviços e as mercadorias. 

Isso explica por que para a edição dessas normas é essencial que o ente detenha competência 

tributária.  

 

No ponto, importante referir que o tema da competência no caso das normas tributárias 

indutoras é controverso quanto à necessidade ou não de cumulação da competência tributária 

com a competência material para a sua edição: BIRK, por exemplo, afirma que basta a 

competência tributária para tanto
125

; SCHOUERI, por sua vez, defende a necessidade da 

cumulação das competências material e tributária.
126

 Ainda que esta discussão exista, a dúvida 

se refere à necessidade (ou não) de cumulação com a competência material, pois quanto à 

competência tributária não se discute tal exigência. 

 

Assim, mesmo que a natureza tributária dessas normas seja controvertida na doutrina 

nacional e estrangeira, não nos parece coerente que as normas tributárias extrafiscais possam 

ser afastadas do campo tributário, à medida que, ainda que de forma instrumental, elas criam 

restrições à liberdade e à propriedade, merecendo a tutela criada pelo constituinte aos 

contribuintes: as chamadas Limitações ao Poder de Tributar.
127

 Considerando, porém, que as 

normas tributárias indutoras caracterizam-se exatamente como normas que servem de 

mecanismo de intervenção sobre o domínio econômico, sendo instrumento para a 

concretização da ordem econômica e social preconizada pela Constituição, resta evidente que 

elas também devem se submeter ao regime jurídico próprio dessa atuação. Como o objetivo 

precípuo dessas normas é intervir sobre o cenário econômico e social, o controle sobre esta 
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forma de tributação necessariamente deve envolver os princípios e limites próprios do Direito 

Tributário, combinados com aqueles referentes à ordem econômica e social.  

 

Sobre o tema, MOSCHETTI adverte que a utilização extrafiscal dos impostos é 

duplamente limitada: as normas tributárias extrafiscais devem respeitar não apenas os limites 

relativos especificamente ao poder tributário (respeito à capacidade contributiva, que significa 

conformidade à capacidade econômica e ao interesse coletivo dedutível dos princípios 

constitucionais), mas também aqueles que se referem aos campos materiais influenciados 

indiretamente por eles.
128

 Na mesma direção, SCHOUERI reconhece, de um lado, que as 

normas tributárias indutoras, destacadas para o efeito da pesquisa, não deixam de conformar a 

hipótese de incidência de tributos, e, como tal, sujeitam-se ao regime jurídico próprio destes. 

De outro lado, como estas normas também se constituem como forma de intervenção do 

Estado sobre o domínio econômico, existe a necessidade de investigação do viés que as 

limitações ao poder de tributar podem assumir quando a elas se agregam forças dos princípios 

próprios da ordem econômica.
129

  

 

Quando se trata de normas tributárias indutoras, portanto, fica evidente o 

relacionamento estreito entre a ordem tributária e a ordem econômica. O regime jurídico 

próprio das normas tributárias indutoras, por conseguinte, envolve tanto os princípios e regras 

atinentes à ordem econômica e social, como aqueles relativos ao Direito Tributário. Aliás, a 

defesa da proximidade entre estas ordens é uma constante para LOBO TORRES, para quem a 

“Constituição Tributária” e a “Constituição Econômica” estão em equilíbrio permanente, 

influenciando-se mutuamente e relacionando-se em toda a extensão dos fenômenos 

econômicos e tributários.
130

  

 

Antes de adentrarmos no exame destes princípios, esclarece-se que esta análise será 

feita sem o aprofundamento que cada um destes temas, em separado, merece, especialmente 

em virtude das limitações de escopo. Por essa razão, serão apontadas apenas as linhas gerais 
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vinculadas a cada um destes princípios, relacionando-os com o tema das normas tributárias 

indutoras e reportando-se à doutrina que os estuda de forma mais aprofundada e adequada.   

 

 

 

I.4.1 Princípios da ordem econômica e outras finalidades públicas expressas na Constituição 

   

 

Os princípios arrolados no artigo 170 (soberania nacional, propriedade privada, função 

social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, 

redução das desigualdades sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as 

empresas de pequeno porte)
131

 são fins legitimados pela Constituição a serem buscados pelo 

Estado, dentre outros instrumentos, através de normas tributárias indutoras. Além disso, há 

outras finalidades públicas expressas ao longo da Constituição, como a defesa da família 

(artigo 226) e da saúde pública (artigo 6º e 23, inciso II), que também terminam por servir de 

finalidade extrafiscal.  

 

 

I.4.1.1 Soberania nacional 

 

 

 A soberania nacional, no sentido previsto no artigo 170 da Constituição refere-se à 

soberania nacional econômica, que se relaciona com a modernização da economia e com a 

busca de independência com relação às sociedades mais desenvolvidas. Nas palavras de 

SILVA, a Constituição criou as condições jurídicas fundamentais para a adoção do 

desenvolvimento autocentrado, nacional e popular, que não é sinônimo de isolamento ou 

autarquização da economia, mas sim de possibilitar que o país caminhe para um sistema 
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econômico desenvolvido.
132

 Assim, a afirmação da soberania nacional como princípio tem a 

intenção de assegurar a todos existência digna e, como objetivo particular, de definir 

programa de políticas públicas voltados não ao isolamento econômico, mas a viabilizar a 

participação da sociedade brasileira, em condições de igualdade, no mercado internacional.
133

   

 

 É este princípio que justifica a concessão de incentivos tributários para as empresas do 

ramo da pesquisa tecnológica, como é o exemplo da CIDE-Tecnologia, instituída pela Lei nº. 

10.168/2000, destinada ao financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-

Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento 

tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa 

entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo. 

 

 

I.4.1.2 Propriedade privada e função social da propriedade 

 

 

 O direito de propriedade foi definido como um direito fundamental no artigo 5º, inciso 

XXII, da Constituição (“é garantido o direito de propriedade”), para, logo em seguida, ser 

afirmado também que a “propriedade atenderá a sua função social” (artigo 5º, inciso XXIII). 

O artigo 170, em seus incisos II e III, portanto, apenas reitera estes princípios para inseri-los 

também na ordem econômica. Segundo ÁVILA, estes dispositivos que exteriorizam a 

propriedade possuem dimensão normativa preponderante de um princípio, na medida em que 

estabelecem o dever de buscar um ideal de disponibilidade, expressividade, explorabilidade e 

funcionalidade relativamente a este bem jurídico incorporado à esfera jurídica do particular.
134

 

 

Na jurisprudência tributária do Supremo Tribunal Federal, estes princípios 

exteriorizam-se através da proibição de excesso, visando a proteger o núcleo essencial do 

direito de propriedade e de liberdade dos contribuintes. A própria vedação de cobrança de 

tributos confiscatórios (artigo 150, inciso IV, da Constituição) exprime esta limitação, 

impedindo que a carga tributária, ainda que fundamentada em uma finalidade extrafiscal, 
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aniquile o núcleo do direito de propriedade. Entende-se, nesse sentido, que o Estado tem a 

obrigação de manter a capacidade contributiva dos cidadãos, já que “o poder de tributar é o 

poder de conservar, de manter, conciliando assim as necessidades do Estado com os direitos 

assegurados ao indivíduo”.
135

 Mas a Constituição não se limita a garantir o direito de 

propriedade, estabelecendo também um dever de que este direito seja exercido tendo em vista 

uma função social. Estabelece-se com isso, um poder-dever (ou dever-poder)
136

, trazendo ao 

Direito Privado uma característica até então típica do Direito Público, qual seja, o 

condicionamento do poder a uma determinada finalidade.
137

  

 

Com isso, relativiza-se o próprio conceito de propriedade, porque ela passa a estar 

submetida aos ditames da justiça social, definindo-se que ela só será legítima enquanto 

cumpra uma função dirigida à justiça social.
138

 Nas palavras de FERREIRA FILHO, o 

“constituinte aproximou-se da teoria tomista de que o proprietário é um procurador da 

comunidade para a gestão de bens destinados a servir a todos, embora não pertençam a 

todos”. Isto é, ao mesmo tempo em reconhece o direito exclusivo do dono sobre a coisa, a 

Constituição exige que o seu uso seja condicionado ao bem-estar geral.
139

 

 

É com fundamento neste princípio, por exemplo, que o próprio texto constitucional 

prevê a possibilidade de alíquotas diferenciadas para o Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Urbana – IPTU com base na utilização do imóvel urbano (artigo 182, §4º, inciso II) 

ou do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR diferenciado para desincentivo de 

manutenção de terras improdutivas (artigo 153, §4º, inciso I), como já referido.   
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I.4.1.3 Livre iniciativa e livre concorrência 

  

 

A livre concorrência pode ser aproximada também da noção de livre iniciativa. Ambas 

expressam ideais de liberdade econômica ou de iniciativa econômica, estando também 

vinculadas à garantia da legalidade. Liberdade de iniciativa econômica significa não sujeição 

a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei.
140

 Ao tratar do tema, REALE JR. e 

AZEVEDO destacam que “a igualdade das empresas, dos agentes econômicos, é a característica 

de uma ordem econômica fundada na livre iniciativa, e que se processa por meio da livre 

concorrência”.
141

  

 

A livre concorrência é uma manifestação da liberdade de iniciativa;
142

 e, para protegê-

la, a Constituição prevê que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação 

dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (artigo 173, 

§4º). GRAU defende o princípio da livre concorrência no sentido de princípio da repressão aos 

abusos do poder econômico, ou seja, de liberdade de concorrência, desdobrada em liberdades 

privadas e liberdade pública.
143

 Assim, a livre concorrência é uma forma de tutela do 

consumidor, na medida em que competitividade induz a uma distribuição de recursos a preço 

mais baixo, sendo garantia de oportunidades iguais a todos os agentes.  

 

A ordem econômica, prestigiada e regulada pela Constituição brasileira, se funda na 

livre iniciativa e na valorização do trabalho, como realização do princípio da dignidade: a 

concorrência deve estar aberta à totalidade da coletividade (livre acesso) e deve voltar-se ao 

interesse da sociedade (existência digna de todos). O princípio da livre concorrência, portanto, 

pode ser analisado sob duas acepções: de um lado, como uma vedação a qualquer tipo de 

barreira de acesso à concorrência, sendo por isso uma extensão do princípio da igualdade, 

através da garantia de oportunidades iguais; e, de outro lado, como um meio para atingir a 
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finalidade de assegurar a todos existência digna.
144

 Diante disso, é evidente a vinculação da 

livre concorrência com os direitos fundamentais à liberdade e à dignidade. E, enquanto 

comprometida com estes valores, esta liberdade deverá ser assegurada pelo Estado. A 

existência de justificativas vinculadas à realização de princípios da ordem social e econômica 

não serve como justificativa para a restrição do núcleo fundamental do princípio da livre 

concorrência. 

 

Segundo SCHOUERI, o igual tratamento tributário de concorrentes surge, pois, como 

garantia de funcionamento do mercado, fechando-se, com isso, o ciclo na relação entre ordem 

econômica e ordem tributária: “ao prestigiar a legalidade e a capacidade contributiva, o 

constituinte preserva a observância de regras a todos os agentes do mercado, conferindo 

segurança de igual tratamento e afastando privilégios odiosos”.
145

 Vale referir que o próprio 

Supremo Tribunal Federal defende o direito à livre iniciativa como princípio constitucional. 

Nas palavras do Ministro Carlos Britto, “a livre iniciativa é um valor estruturante do nosso 

Estado Federativo Republicano, que já comparece no corpo normativo da Constituição no 

artigo 1º, inciso III” e “volta a desfilar pela passarela dos mais excelsos valores da 

Constituição na cabeça do artigo 170”.
146

 A Corte Superior reconhece, por conseguinte, a 

natureza de direito fundamental das liberdades vinculadas ao exercício das atividades 

econômicas, como é o caso também da livre concorrência.
147

  

 

 A livre concorrência pode sofrer uma série de interferências por parte do Direito 

Tributário. Basta um exemplo para demonstrar a importância do tema no âmbito das normas 

tributárias indutoras: a concessão de incentivos fiscais para redução das desigualdades 

regionais pode trazer graves problemas no campo da concorrência entre as empresas do 

mesmo ramo e que possuem o mesmo mercado consumidor, mas localizadas em regiões 

diferentes do país. Nesse caso, havendo um regime tributário diferenciado para uma delas (em 

virtude de seu posicionamento em região menos desenvolvida e com a finalidade de promover 

a redução dessa desigualdade), cria-se uma disparidade de condições, que pode levar à 

                                                 
144

 SCHOUERI, Luís Eduardo. “Livre concorrência e Tributação”. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). 

Grandes Questões Atuais do Direito Tributário – 11 º vol. São Paulo: Dialética, 2007, p. 241-271 (245). 
145

 Idem. “Tributação e indução econômica: os efeitos econômicos de um tributo como critério para sua 

constitucionalidade”. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributação 2 – Os Princípios da 

Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 139-164 (162).  
146

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Apelação Cível nº. 1.657-MC, Relator para Acórdão Ministro Cezar 

Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2007, p. 305 do Acórdão.   
147

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Apelação Cível nº. 1.657-MC, Relator para Acórdão Ministro Cezar 

Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2007, p. 305 do Acórdão, p. 265 do Acórdão.   



51 

 

 

 

 

restrição do princípio da livre concorrência em seu sentido de “paridade de armas” entre os 

agentes.  

 

 

I.4.1.4 Defesa do consumidor 

 

 

 A defesa do consumidor é recorrente no texto constitucional. No artigo 5º, inciso 

XXXII é erigida a direito fundamental (“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor”), no artigo 24, inciso VIII se prevê a competência para legislar sobre 

responsabilidade por dano ao consumidor e no artigo 150, §5º está previsto que a lei adotará 

medidas para o esclarecimento dos consumidores sobre os impostos aplicáveis. E a própria 

existência de um Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90), previsto pelo artigo 48 

do Ato das Disposições Transitórias também confirma essa preocupação com a defesa do 

consumidor. 

 

Não há dúvida, portanto, de que os consumidores foram erigidos à categoria de 

titulares de direitos constitucionais fundamentais. Somando isto à previsão do direito dos 

consumidores como princípio da ordem econômica, o efeito pretendido é o de legitimar todas 

as medidas de intervenção estatal necessárias a assegurar a proteção desta classe.
 148

 Segundo 

GRAU, a eleição da defesa do consumidor como princípio também da ordem econômica, tem 

caráter conformador, já que sua promoção há de ser lograda mediante a implementação de 

específica normatividade e de medidas dotadas de caráter interventivo.
149

 Do ponto de vista 

do Direito Tributário, SCHOUERI destaca que a atuação desse princípio para as normas 

tributárias indutoras pode ser verificada quanto ao emprego do princípio da seletividade, que 

permite ao Poder Executivo alterar alíquotas do tributo tendo em vista o grau de 

essencialidade do produto.
150
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I.4.1.5 Defesa do meio ambiente 

 

 

O ideal de proteção do meio ambiente também é recorrente na Constituição, estando 

presente ao longo de todo o texto constitucional, em referências protetivas diretas.
151

 O meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é definido como direito de todos, tendo natureza de bem 

de uso comum do povo, impondo ao Estado e à coletividade o dever de preservação dele para 

as presentes e futuras gerações.  

 

Para SILVA, a defesa do meio ambiente é uma manifestação do direito à vida. As 

normas constitucionais assumiram, segundo o autor, a consciência de que o direito à vida é 

matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, e, por conseguinte, irá orientar 

todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente.
152

 GRAU, por sua vez, 

defende que o princípio de proteção ao meio ambiente conforma a ordem econômica (mundo 

do ser), informando substancialmente os princípios da garantia do desenvolvimento e do 

pleno emprego. Além disso, serve como instrumento indispensável para a realização da 

finalidade dessa ordem, qual seja, a de assegurar a todos existência digna, o que também o 

aproxima dos ditames da justiça social.
153

 A previsão da defesa do meio ambiente também 

como um princípio da ordem econômica na Constituição tem o efeito de condicionar a 

atividade produtiva a ser exercida de forma a respeitar o meio ambiente, possibilitando que o 

Poder Público interferira drasticamente, se necessário, para que a exploração econômica 

preserve a ecologia.
154

 

 

A defesa do meio ambiente tem gerado forte influência no campo do Direito 

Tributário. Cada vez mais se verifica a “ecologização” do Direito Tributário, marcada 

atualmente por uma política ambiental que clama pela oneração das atividades que poluem ou 

trazem prejuízos ambientais – e não mais pela mera premiação daqueles que contribuem para 
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a sua proteção. Reconhece-se assim a existência de um custo, conhecido como fator 

ambiental, que deve ser custeado por quem faz uso desse bem público.
155

  

 

A proteção ao meio ambiente é, de fato, um campo fértil para o emprego das normas 

tributárias indutoras, já que permite essa internalização dos custos ambientais.
156

 Isso seria 

feito através do princípio do poluidor-pagador, que se resume na ideia de que aquele que 

causa danos ao meio ambiente deve suportar economicamente, tanto os custos para a 

recuperação ambiental, quanto às perdas sofridas pela coletividade. Assim, imputa-se aos 

agentes poluidores a responsabilidade pela integração do valor referente às medidas de 

proteção ambiental nos seus custos de produção, a ideia é de retribuição.
157

  

 

A função dos tributos ecologicamente orientados é precisamente internalizar os custos 

ambientais, acrescentando ao valor de cada bem ou mercadoria o custo que seu consumo 

representa em termos ambientais.
158

 Analisando o tema, FERRAZ propõe um paralelo entre 

esses tributos e as taxas, porque tal qual nas taxas, em que se concebe a justiça do tributo 

quanto a gastos particularmente provocados por contribuintes determinados, fazendo com que 

estes arquem com as despesas estatais que provocam ou exigem por sua atividade, também 

nos tributos ambientalmente orientados, o que se buscaria seria este mesmo ideal de justiça. 

Retomaremos o tema no capítulo IV, quando da análise da aplicação dos critérios de controle 

em exemplos práticos de normas tributárias indutoras brasileiras.  

 

 

I.4.1.6 Redução das desigualdades regionais e sociais 

 

 

 A redução das desigualdades regionais e sociais foi erigida como um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil (artigo 3º, inciso III da Constituição). 

Segundo SILVA, por um lado, os direitos sociais e os mecanismos de seguridade social são 
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preordenados no sentido de buscar um sistema que propicie maior igualização das condições 

sociais, e, por outro lado, a preocupação do constituinte com a solução das desigualdades 

regionais o levou a prever mecanismos tributários e orçamentários para tentar resolver o 

problema.
159

 Trata-se de princípio relacionado com a erradicação da pobreza e da 

marginalização, todos eles complementares à promoção do desenvolvimento econômico, para 

que se busque superar as desuniformidades entre os extremos da sociedade e da economia 

brasileira.
160

 A desigualdade entre as regiões do país é inegável.
161

 E no contexto de 

implementação de um Estado com função de legitimação das aspirações sociais, criou-se, nas 

palavras de FERRAZ JR., um “federalismo solidário”, em que o direito à igualdade, leva a uma 

aspiração ampla que alcança também as desigualdades de fato, exigindo-se a equalização das 

possibilidades.
162

 Por essa razão, a redução das desigualdades regionais e sociais pode ser 

vista também como uma decorrência da garantia de igualdade prevista no texto constitucional.  

 

Na matéria tributária este princípio assume relevo quando se verifica que o próprio 

texto constitucional, ao mesmo tempo em que prevê o princípio da uniformidade da 

tributação, admite a concessão de benefícios fiscais para promover o equilíbrio do 

desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país (artigo 151, inciso I da 

Constituição). Assim, embora a tributação uniforme seja requisito para a existência de um 

mercado único, defendido pelo próprio constituinte, este houve por bem relativizá-lo a fim de 

promover a redução das desigualdades regionais, tendo em vista a finalidade de justiça social 

e dignidade humana.
163
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I.4.1.7 Busca do pleno emprego 

 

 

 O princípio da busca do pleno emprego harmoniza-se com a valorização do trabalho 

humano prevista no texto constitucional e visa a propiciar trabalho a todos quantos estejam 

em condições de exercer uma atividade produtiva. Isso quer dizer que se busca o pleno 

emprego da força de trabalho capaz, com a intenção de que o trabalho seja a base do sistema 

econômico, recebendo o tratamento de principal fator de produção e participando do produto 

da riqueza e da renda produzida.
164

 A intenção é criar oportunidades de trabalho, para que 

todos possam viver dignamente do próprio esforço,
165

 conjugando aí a valorização do trabalho 

com a dignidade da pessoa. 

 

 É este princípio que leva o constituinte a premiar a atividade geradora de empregos, 

em relação à atividade especulativa.
166

 Por essa razão, o artigo 195, § 9º admite que as 

contribuições sociais tenham alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas “em razão da 

atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da 

condição estrutural do mercado de trabalho”.
167

 Além disso, também é este princípio que 

fundamenta medidas de desoneração da folha de salários, como aquela promovida pela 

Medida Provisória nº. 563/12, convertida na Lei nº. 12.715/12, estabelecendo que a 

contribuição previdenciária passaria a incidir sobre a receita e não mais sobre a folha de 

pagamento de empresas de determinadas atividades.   
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I.4.1.8 Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

 

 

 O princípio do favorecimento à pequena empresa está diretamente relacionado com o 

princípio da livre-concorrência, tendo em vista que para a sua concretização, o mercado 

depende da existência de um razoável número de participantes,
168

 disso decorrendo o 

fundamento para a proteção das empresas de pequeno porte surgidas no país. É este princípio 

que inspira, por exemplo, o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte (Lei Complementar nº. 123/06), que prevê, dentre outras coisas, o tratamento tributário 

privilegiado (Simples Nacional) a ser gerido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (artigo 

2º, inciso I). 

  

 

1.4.1.9 Outros princípios 

  

 

O próprio caput do artigo 170 da Constituição ao se referir à finalidade de assegurar “a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, demonstra sua abertura a 

outros princípios, além daqueles expressamente arrolados nos incisos do artigo. Como 

exemplo, conforme referido, poderíamos citar a defesa da família (artigo 226) e da saúde 

pública (artigo 6º e 23, inciso II), que também terminam por servir de finalidade extrafiscal. 

 

 No caso da defesa da família, as deduções previstas no imposto de renda da pessoa 

física são um exemplo da tentativa de sua promoção no âmbito do Direito Tributário. Assim, 

podemos citar como exemplo a isenção relativa aos gastos com educação dos dependentes. 

Com relação à proteção da saúde pública, também é possível destacar a alteração da carga 

tributária para produtos que, apesar de permitidos, são nocivos à saúde pública em geral, 

como o é o caso dos cigarros e das bebidas alcoólicas. Aqui, há uma aproximação com o 

critério da essencialidade, mas é a proteção da saúde que serve como justificativa para a 

diferenciação, muitas vezes gritante, com relação ao encargo tributário pago pelas empresas 

destes ramos. 
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I.4.2 Princípios do Direito Tributário  

 

 

As limitações ao direito do Estado de tributar foram previstas no artigo 150 e são 

conhecidas até mesmo como “Estatuto do Contribuinte”, conforme demonstra a 

jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
169

 Essas limitações são 

verdadeiros direitos públicos subjetivos dos contribuintes, oponíveis ao Estado enquanto 

poder tributante. É importante frisar que essas limitações ao poder de tributar devem ser vistas 

como instrumentos definidores da competência, na medida em que demarcam seu campo de 

abrangência e o modo como ela pode ser exercida, e não propriamente como obstáculos desta, 

já que, além dos limites fixados, a competência não é vedada, ela simplesmente não existe.
170

 

Vale referir que o próprio dispositivo constitucional é expresso ao garantir a abertura para 

outras garantias, que não aquelas ali referidas, ao afirmar em seu caput que as vedações ali 

discriminadas não afastam as garantias geradas previstas pelo próprio texto constitucional.
171

 

Ao mencionar “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte”, portanto, o 

artigo 150 da Constituição nada mais faz do que “autopreservar a sua inexauribilidade 

protetiva”,
172

 esclarecendo, ele próprio, que as garantias previstas neste dispositivo não 

exaurem o rol de direitos estabelecidos para a proteção do contribuinte. 

 

 Além disso, da mesma forma que estabelece estes direitos subjetivos do contribuinte, o 

constituinte prevê mitigações a alguns desses princípios, definindo situações e tributos nos 

quais o princípio não se mostra aplicável, tendo em vista não apenas situações de 

anormalidade e excepcionalidade (como nos casos de guerra e de calamidade pública, por 

exemplo), como também a possibilidade de utilização do tributo como instrumento de 

indução da ordem econômica e social. Veremos, em cada um dos princípios, as exceções 
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previstas, esclarecendo-se, novamente, que a abordagem será feita de forma geral, atentando-

se às vinculações destes princípios com o tema objeto de análise. 

  

É relevante, ainda, salientar que a existência destas exceções expressas serve como 

comprovação de que apenas estas exceções são legitimadas pelo texto constitucional. Noutro 

dizer, se o próprio constituinte arrolou as hipóteses em que as limitações ao poder de tributar 

são afastáveis para garantir a utilização de determinados tributos como veículos de normas 

indutoras, implicitamente também determinou que estas são as únicas exceções aceitáveis. 

Aplica-se, nesse caso, a técnica de interpretação do argumento a contrário. Esta técnica 

interpretativa parte do pressuposto de que o legislador disse exatamente aquilo que pretendia 

dizer (“ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit”), porque ele poderia ter dito diferente se 

quisesse.
173

 Dessa forma, assim como elas autorizam, por um lado, a mitigação de 

determinadas garantias; por outro lado, elas também definem que as outras garantias não 

podem ser mitigadas. 

 

 

I.4.2.1 Princípio da legalidade tributária 

 

 

É vedado exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça. A ideia é a de 

concordância com a tributação ou de autoimposição tributária. Como destaca SCHOUERI, em 

regimes ditatoriais, a matéria tributária foi excepcionada, preservando-se o princípio de que a 

cobrança de um tributo é condicionada à concordância prévia dos contribuintes, diretamente 

ou por meio de seus representantes.
174

 E a dupla previsão acerca da legalidade no texto 

constitucional não é uma redundância, pois se em geral um comportamento será exigido em 

virtude de lei (artigo 5º, inciso II
175

), nas questões tributárias tem-se a exigência de a 

obrigação estar prevista na própria lei, não havendo espaço para a delegação (artigo 150, 

inciso I
176

).
177

 No campo tributário, portanto, fala-se em reserva de lei, pois somente ela é que 

institui ou majora tributos. Noutras palavras, a lei deve definir em abstrato todos os aspectos 
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da regra-matriz de incidência tributária
178

, como bem explicita o artigo 97 do Código 

Tributário Nacional.
179

 

 

Para ÁVILA, a legalidade (ou determinabilidade fática ou tipicidade ou especificidade 

conceitual) possui duas dimensões. Primeiro, uma dimensão normativa de princípio, na 

medida em que estabelece o dever de buscar um ideal de previsibilidade, de determinabilidade 

e de mensurabilidade para o exercício da atividade do contribuinte frente ao poder de tributar. 

E, segundo, uma dimensão de postulado, porque exige do aplicador a fidelidade aos pontos de 

partida estabelecidos pela própria lei, por meio de uma interpretação objetivável e isenta.
180

 

Para BARROS CARVALHO, o princípio da legalidade significa que o veículo introdutor da regra 

tributária no ordenamento há de ser sempre a lei (em sentido lato), enquanto o princípio da 

legalidade estrita, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição, e que confere maior 

severidade ao imperativo da legalidade, estabelece a necessidade de que “a lei adventícia 

traga no seu bojo os elementos descritores do fato jurídico e os dados prescritores da relação 

obrigacional”.
181

 

 

Parte da doutrina ainda reconhece como consequência do princípio da legalidade, a 

ideia de tipicidade cerrada (ou “fechada”), sendo esta dirigida ao legislador e ao aplicador. Ao 

legislador, no sentido de que ele deve formular a lei definindo todas as situações cuja 

ocorrência seja necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária. E, ao aplicador, 

no sentido de que é vedada a interpretação extensiva e a analogia, incompatíveis com a 

taxatividade e determinação dos tipos tributários. Nessa linha, XAVIER sugere a noção de 

determinação normativa para a tipicidade.
182

 SCHOUERI, no entanto, ressalta que a ideia de 

tipicidade cerrada é contraditória em si, pois o tipo é necessariamente aberto, contrapondo-se 

a noção de conceito, delimitada e fechada. O tipo, exatamente por não apresentar limites em 
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sua descrição, permite uma evolução com o correr do tempo.
183

 Acompanhando esta crítica, 

DERZI destaca que tecnicamente deveria ser afastada a expressão “princípio da tipicidade”, 

sendo mais adequado referir-se ao “princípio da conceitualização normativa especificante”.
184

  

 

No que toca à compatibilização dessas limitações com a utilização de normas 

tributárias indutoras, cabe destacar que a própria Constituição prevê exceções para viabilizar 

essa forma de atuação estatal. Como exemplo, podemos citar que a Constituição admite que o 

Executivo, dentro dos limites previstos pela lei, fixe as alíquotas dos impostos aduaneiros, do 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF 

e da CIDE-Combustível. Trata-se de mitigação do princípio da legalidade tributária, que 

indica uma preferência do constituinte no sentido de que esses tributos sejam utilizados como 

normas tributárias indutoras. Assim, não se poderia falar em exceção ao princípio da 

legalidade, mas apenas em mitigação, tendo em vista que estes dispositivos não dispensam a 

lei, cabendo a ela fixar as condições e os limites dentro dos quais o Poder Executivo poderá 

fixar a alíquota dos impostos ali referidos.
185

 Em outras palavras, o Executivo apenas poderá 

alterar as alíquotas desses tributos, dentro das condições referidas necessariamente em lei. 

Além disso, com relação à tipicidade, ainda se discute a utilização de conceitos 

indeterminados e cláusulas gerais, como, por exemplo, “interesse para o desenvolvimento 

econômico” e “prioritários para o desenvolvimento regional”.
186

 Sobre o tema, SCHOUERI 

destaca que a admissão das cláusulas gerais e dos conceitos indeterminados nesse âmbito 

permite a conciliação entre o veículo tributário e às normas indutoras, a partir de uma certa 

flexibilização da norma às circunstâncias concretas.
187

 

 

 

I.4.2.2 Princípio da igualdade 

 

 

O artigo 5°, caput, da Constituição assegura que todos são iguais e garante a todos o 
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direito à igualdade.
188

 O artigo 150, inciso II, por sua vez, veda o tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibindo qualquer distinção em 

razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
189

 Este é o mandamento dirigido ao 

aplicador da lei (todos são iguais perante a lei), mas o princípio ainda traz um segundo 

aspecto, desta vez dirigido ao próprio legislador: veda-se o tratamento diverso para situações 

equivalentes (todos são iguais perante o legislador).
190

 Trata-se, portanto, de garantia do 

indivíduo, que visa a evitar perseguições e favoritismos.
191

  

 

A igualdade prevista como garantia constitucional não se confunde com identidade, porque, 

ao contrário desta última, a igualdade é sempre relativa. TIPKE é firme em defender que o 

princípio de o que o igual deve ser tratado igualmente não quer dizer idêntico, mas 

relativamente igual. Por isso, a aplicação da igualdade depende sempre da existência de um 

critério de comparação (igual em relação a quê?). Assim, para a o autor alemão, o princípio 

pode ser visto como um critério de comparação ou de justiça estabelecido de forma 

compulsória pelo legislador.
192

 Por essa razão, se fala no princípio da igualdade como 

princípio relacional: a igualdade é a relação entre dois ou mais sujeitos, com base numa 

medida de comparação, aferida por meio de um elemento indicativo, que serve de instrumento 

para a realização de uma determinada finalidade.
193

 

 

Desse modo, o estudo da igualdade leva à identificação dos parâmetros 

constitucionalmente aceitáveis e outros indesejáveis para fins de Direito Tributário. A 

capacidade contributiva, por exemplo, foi eleito como critério primordial no tocante aos 
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impostos, por expressa disposição constitucional (artigo 145, §1º)
194

. Este é precisamente o 

motivo pelo qual estudamos anteriormente, ainda que de maneira breve, os princípios 

informadores da ordem econômica na Constituição brasileira. Estes princípios muitas vezes 

serão as finalidades que determinarão novos critérios de diferenciação no tocante às normas 

tributárias indutoras. Este ponto será retomado adiante no capítulo II, quando enfrentarmos o 

papel da capacidade contributiva com relação às normas tributárias indutoras, sendo para 

tanto fundamental que retomemos a questão do princípio da igualdade.  

 

 

I.4.2.3 Princípio da irretroatividade 

 

 

O princípio da irretroatividade está ligado à necessidade de que o direito seja 

prospectivo, já que nas palavras de RAZ “uma pessoa não pode ser guiada por uma lei 

retroativa; que não existe, no momento da ação”
195

. Para guiar comportamentos, o direito 

precisa, necessariamente, atuar para o futuro. Analisando a questão do ponto de vista da 

segurança jurídica, ÁVILA destaca que o fenômeno da retroatividade de normas causa tanto 

uma frustração da confiança normativa com relação ao passado (confiava-se em uma norma 

cuja eficácia foi anulada), quanto o nascimento de uma desconfiança jurídica com relação ao 

futuro (passa-se a desconfiar de que também a eficácia da norma presente pode ser alterada 

futuramente). Por isso, a retroatividade atinge dois elementos da segurança jurídica: a 

confiabilidade e a calculabilidade.
196

 

 

A Constituição prevê a irretroatividade relativa da lei no artigo 5°, inciso XXXVI, ao 

estabelecer a proteção com relação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa 

julgada.
197

 Em matéria tributária, no entanto, há uma norma geral de irretroatividade, vedando 

a cobrança de tributos “em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da 
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lei que os houver instituído ou aumentado” (artigo 150, inciso III, alínea a).
198

 Na 

interpretação desta regra constitucional, estabeleceu-se que haveria uma separação entre 

retroatividade própria (o fato gerador é anterior à lei) e imprópria (relativa aos fatos geradores 

complexos ou de período, em que a lei nova é criada quando o fato ainda não se completou), 

tendo a Constituição brasileira adotado a vedação de retroatividade apenas em relação às 

situações de irretroatividade própria (fatos passados).
199

  

 

Esta teoria, no entanto, que foi recepcionada pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, é criticada por parte da doutrina brasileira, que defende a aplicação da própria 

segurança jurídica como garantia de que o contribuinte não pode ser surpreendido, de maneira 

geral, pelas alterações legislativas.
200

 Este ponto será retomado no capítulo IV, quando 

analisarmos os exemplos de normas tributárias indutoras com relação à aplicação dos critérios 

para o seu devido controle.   

 

 

I.4.2.4 Princípio da anterioridade 

 

 

O princípio da anterioridade é, na verdade, uma regra, que tem como finalidade 

garantir o conhecimento antecipado da norma. Como destaca BARROS CARVALHO, a 

anterioridade visa a implementação do sobreprincípio da segurança jurídica, de modo que o 

contribuinte não seja surpreendido com exigência tributária inesperada.
201

  

 

Nessa mesma linha, ÁVILA destaca que é a segurança jurídica quem exige a realização 

de um estado de calculabilidade, que significa a capacidade de o cidadão antecipar as 

consequências atribuíveis pelo Direito a fatos ou atos, de modo que a consequência 

efetivamente aplicada no futuro situe-se dentro daquelas alternativas antecipadas no presente. 

Por isso, a calculabilidade é definida como capacidade de antecipar o espectro de 

consequências alternativamente aplicáveis a atos ou fatos e o espectro de tempo dentro do 
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qual a consequência será efetivamente aplicada. Para haver calculabilidade, portanto, é 

necessário anterioridade: ela é a salvaguarda contra a surpresa, exigindo periodicidade, de 

modo a permitir certa consistência ao presente.
202

 Na mesma linha, FERRAZ JR. destaca que a 

anterioridade periodiza o tempo, dando-lhe uma unidade, protegendo os eventos que ocorram 

dentro desta unidade contra as alterações legais que venham a ser editadas neste período.
203

  

  

Para dar efetividade a este princípio, o texto constitucional prevê a anterioridade de 

exercício financeiro, ao estabelecer que os impostos não podem ser exigidos no mesmo 

exercício financeiro em que tenha sido editada a lei que os instituiu ou aumentou (artigo 150, 

inciso III, alínea b).
204

 Como, no entanto, esta regra pode significar uma antecipação de 

apenas um dia (como é o caso, por exemplo, de uma lei editada em 31 de dezembro de 

determinado ano), incluiu-se na Constituição, a partir da Emenda Constitucional nº. 42/03, 

também a anterioridade nonagesimal, que exige antecedência mínima de 90 dias para a 

instituição ou majoração de tributos (artigo 150, inciso III, alínea c).
205

  

 

Esta medida foi adotada exatamente porque se percebeu que a regra da anterioridade 

de exercício vinha perdendo seu conteúdo valorativo – de proteção contra aumentos 

inesperados da carga tributária –, passando os vários poderes legislativos a apenas assegurar a 

aprovação das leis tributárias no final do ano, muitas vezes de modo apressado e sem qualquer 

consideração com o contribuinte.
206

  

 

Tanto a anterioridade de exercício, como a anterioridade nonagesimal, no entanto, 

possuem mitigações para fins de aplicação das normas tributárias indutoras. Assim, o artigo 

150, § 1º é expresso em afirmar que a proibição do inciso I não se aplica aos tributos previstos 

nos artigos 148, inciso I (empréstimo compulsório), 153, incisos I (imposto sobre a 

importação de produtos estrangeiros), inciso II (imposto sobre a exportação), inciso IV 

(imposto sobre produtos industrializados) e inciso V (imposto sobre operações de crédito, 
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câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários), e 154, inciso II (impostos 

extraordinários).  

 

Quanto à anterioridade nonagesimal, o §1º afasta a sua aplicação aos tributos previstos 

nos artigos 148, inciso I (empréstimo compulsório), 153, incisos I (imposto sobre a 

importação de produtos estrangeiros), inciso II (imposto sobre a exportação), inciso III 

(imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza), inciso V (imposto sobre operações 

de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários), e 154, inciso II 

(impostos extraordinários).
207

 Além disso, a anterioridade nonagesimal é afastada com relação 

à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, inciso III (imposto sobre 

a propriedade de veículos automotores), e 156, inciso I (imposto sobre a propriedade 

territorial urbana). 

 

Estes tributos excepcionados ou são relacionados com situações realmente 

extraordinárias (como é o caso dos empréstimos compulsórios ou dos impostos 

extraordinários), ou são relacionados com a própria condução do comércio exterior e da 

economia. Em outras palavras, estes tributos merecem a exceção em virtude de a sua 

delimitação estar atrelada à liberdade de configuração do Poder Executivo de dirigir a 

economia e de atingir finalidades extrafiscais, havendo, nesse sentido, justificativa para a sua 

eficácia imediata.
208

  

 

 

I.4.2.5 Princípio da vedação de confisco 

 

 

O artigo 150, inciso IV, impede que, a pretexto de cobrar tributo, se aposse o Estado 

dos bens do indivíduo.
 209

 O constituinte, portanto, impôs um limite máximo para a pretensão 

tributária estatal. A ideia é de proteção contra o exagero, impondo que se indague não apenas 

se um contribuinte está sendo mais gravado do que outro, mas, ao mesmo tempo, se o tributo 

                                                 
207

 Art. 150 (...) § 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV 
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não ultrapassou o necessário para atingir a sua finalidade.
210

 Há uma clara vinculação ao 

direito de propriedade, assegurando-se que o Estado não poderá anular a riqueza privada.  

 

Sobre o tema, CARRAZZA destaca que além de criar um limite explícito às 

discriminações arbitrárias de contribuintes, o princípio da não-confiscatoriedade reforça o 

direito de propriedade. Por isso, para o autor, o princípio termina por exigir do legislador uma 

conduta marcada pelo equilíbrio, pela moderação e pela medida, na quantificação dos tributos, 

tendo em vista um Direito Tributário justo.
211

 Como destaca MACHADO, a proibição de 

confisco significa que o tributo deve ser um ônus suportável para o contribuinte, ou seja, “um 

encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos bens da vida”.
212

 

 

Não há definição do que seja ou não confiscatório, todavia podem ser encontradas 

algumas indicações, por exemplo, quando o tributo afeta a livre-iniciativa, inviabilizando a 

liberdade de empreender do contribuinte. Assim, o próprio Supremo Tribunal Federal, 

defende que o princípio da não-confiscatoriedade veda qualquer medida adotada pelo Estado 

que possa conduzir no campo da fiscalidade à injusta apropriação estatal do patrimônio ou dos 

rendimentos dos contribuintes, “comprometendo-lhes, em função da insuportabilidade da 

carga tributária, o exercício a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional 

lícita, ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais”.
213

 A inibição ao exercício 

desses direitos assegurados pela Constituição leva, nesse sentido, ao caráter confiscatório do 

encargo tributário.  

 

Em matéria de normas tributárias indutoras, o princípio da vedação de confisco ganha 

importância com relação aos limites dos encargos tributários a que podem ser submetidos os 

bens, ainda que de natureza não essencial, quando se verifica uma finalidade de desincentivo 

do seu consumo, como é o caso dos cigarros, bebidas alcoólicas e outros produtos dessa 

mesma natureza. Este tema, portanto, será retomado no capítulo II, quando analisarmos a 

aplicação da capacidade contributiva para os tributos de natureza extrafiscal.  
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I.4.2.6 Princípio da uniformidade  

 

 

 Por fim, vale ressaltar que o constituinte preocupou-se em assegurar a uniformidade 

do encargo tributário em todo o território nacional, ao vedar a instituição de tributo que não 

seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em 

relação em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro 

(artigo 151, inciso I).
214

 A proteção à ideia de unidade econômica e política do país, ainda 

pode ser verificada em outros artigos: artigo 150, inciso V (que veda a limitação do tráfego de 

pessoas ou bens)
215

, artigo 150, inciso VI, alínea a (que estabelece a imunidade recíproca 

entre os entes da Federação)
216

 e artigo 152 (que veda a distinção de bens e serviços em razão 

do local da procedência ou do destino).
217

 Estas limitações devem ser compreendidas à luz do 

objetivo constitucional da unidade política do país, apoiando-se no próprio princípio do 

federalismo; além disso, ainda estão em consonância com o ideal de proteção do mercado 

interno, enquanto patrimônio nacional.
218

  

 

 O próprio artigo 151, inciso I, no entanto, ressalva que este limite pode ser 

excepcionado para fins de utilização do Direito Tributário como instrumento de política 

econômica e social, ao asseverar que se admite a “concessão de incentivos fiscais destinados a 

promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do 

País”. Trata-se, portanto, de mais uma menção expressa com relação à possibilidade de 

instrumentalização do Direito Tributário, havendo para isso, mitigação do princípio atinente à 

uniformidade tributária.  
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CAPÍTULO II. NORMA TRIBUTÁRIA INDUTORA E O PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE: A APLICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E A 

IMPORTÂNCIA DOS EFEITOS  

 

 

 Estabelecido em linhas gerais o regime jurídico aplicável às normas tributárias 

indutoras, cabe adentrarmos efetivamente no tema do controle dessas normas no ordenamento 

jurídico nacional. Ao estabelecer uma finalidade diversa daquela meramente arrecadatória, 

estes impostos terminam por se afastar, em determinada medida, do critério definido pelo 

constituinte para a diferenciação dos contribuintes, qual seja, a capacidade contributiva.
219

  

 

Ao nos depararmos com um imposto indutor, portanto, estaremos diante de uma nova 

finalidade e, consequentemente, de outro critério diferenciador entre os contribuintes, ainda 

que a capacidade contributiva siga exercendo um papel dentro deste contexto, conforme 

analisaremos em seguida. Esta finalidade diversa, que traz consigo um critério também 

diverso, precisa passar pelo controle do princípio da igualdade, na medida em que se trata de 

um tributo, que cria restrições aos direitos de propriedade, de liberdade e de igualdade de cada 

cidadão. Neste capítulo, enfrentaremos, em um primeiro momento estas questões, na tentativa 

de estabelecer o papel que deve ser exercido pela capacidade contributiva nesse caso.  

 

Em um segundo momento, avançaremos para a análise da importância e do papel 

exercido pelos efeitos nas normas tributárias indutoras. Isso porque, se a norma tributária 

indutora caracteriza-se pela busca de determinada finalidade diversa da finalidade 

arrecadatória e se é isto que justifica o afastamento do critério geral estabelecido pelo 

constituinte de 1988 (no caso, a capacidade contributiva), não nos parece possível examiná-

las sem enfrentar a questão da sua eficácia com relação aos efeitos produzidos. Em outras 

palavras, não se pode estudá-las tão-somente sob o prisma de sua causa ou finalidade, sendo 

imprescindível adentrarmos no plano da eficácia, para verificar se os efeitos estão sendo, de 

fato, produzidos tal qual almejados. E, se não estão, quais as consequências disso para a 

legitimidade desse tipo de norma.  

                                                 
219
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II. 1 O papel do princípio da igualdade 

 

  

 Conforme já referido, a igualdade não se confunde com a identidade, sendo sempre 

relativa. Por isso, a aplicação do princípio da igualdade impõe a adoção da pergunta: igual em 

relação a quê? O princípio da igualdade depende desta comparação relativa que, por sua vez, 

depende de uma medida de comparação.
220

 A ideia de justiça não convive com a 

discriminação de situações equivalentes sem que haja uma justificativa para este tratamento 

diferenciado.
221

 Dessa forma, não há dúvida de que a igualdade é sempre relacional, podendo-

se afirmar que a ela é exatamente a relação entre dois ou mais sujeitos, baseada em uma 

medida de comparação, aferida por meio de um elemento indicativo, que serve de instrumento 

para a realização de determinada finalidade.
222

  

 

 Os critérios de diferenciação e as finalidades almejadas não são sempre os mesmos. As 

normas tributárias indutoras, por exemplo, têm como justificativa uma finalidade de 

intervenção sobre a ordem econômica e social vigente.
223

 Com isso, elas se afastam de certa 

forma dos critérios estabelecidos pelo constituinte para as normas tributárias precipuamente 

arrecadatórias.  

 

Em seu estudo sobre o sistema tributário nacional, ÁVILA destaca, de um lado, que as 

normas com finalidade fiscal devem ser avaliadas de acordo com um parâmetro de justiça – a 

capacidade contributiva.
224

 Assim, estas normas não poderiam ser observadas a partir de sua 

finalidade (obtenção de receita), porque isso conduziria a uma ampliação ainda maior das 

obrigações tributárias, por isso devem ser medidas pelo parâmetro da igualdade (tendo como 

critério a capacidade contributiva). Nas palavras de LEHNER, a finalidade arrecadatória não 

serve como “premissa para a interpretação teleológica, seja da norma ou de seus destinatários, 

já que em caso contrário se teria por correta a interpretação que levasse à mais alta 
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arrecadação tributária”.
225

 De outro lado, as normas diretivas, porque dizem respeito à 

persecução de finalidades administrativas concretas, funcionam de outro modo.
226

 Se o 

objetivo não é precipuamente a arrecadação e sim o estímulo ou desestímulo de determinado 

comportamento por parte do contribuinte, a fim de atingir determinada finalidade pública, é 

evidente que o critério de distinção será outro, necessariamente vinculado à promoção dessa 

finalidade extrafiscal.  

 

O importante é observar que estas justificações diversas levam à utilização de critérios 

distintos. E, ao justificar a instituição de um imposto em um fim estatal, o legislador se afasta 

do critério da capacidade econômica dos contribuintes. Dessa forma, como a distinção entre 

os contribuintes é feita com base em elementos a eles exteriores e a tributação se baseia numa 

finalidade estranha ao próprio tratamento igualitário, “critério e finalidade afastam-se, para 

consubstanciar duas realidades empiricamente discerníveis: o critério diferenciador deve ser 

adequado à concretização do fim estatal”.
227

  

 

Assim, para os impostos cuja finalidade é fiscal, a própria Constituição elegeu como 

critério ou medida de comparação entre os contribuintes a capacidade contributiva, nos termos 

do artigo 145, §1º. Nos tributos que objetivam a arrecadação dos recursos necessários à 

manutenção do Estado, analisa-se a igualdade na distribuição total da carga fiscal, como 

também a capacidade contributiva do contribuinte. O critério (capacidade contributiva) e a 

finalidade (distribuição igualitária da carga tributária) aproximam-se. Nesse caso, nas palavras 

de HUSTER, o fim é interno, formando o critério e a finalidade uma única equação, por isso, a 

imposição tributária deve corresponder à capacidade contributiva de cada contribuinte.
228

 O 

fim é interno porque estabelece um resultado a ser alcançado que reside na própria pessoa ou 

situação objeto de comparação; por isso, na comparação entre dois contribuintes em razão da 

sua capacidade econômica há uma relação próxima entre a medida (capacidade contributiva) e 

o fim almejado (a cobrança de tributos de forma igualitária).
229
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Por outro lado, quando estamos diante das normas tributárias indutoras, a análise recai 

nos direitos fundamentais, restringidos pela norma indutora e sua relação com as finalidades 

pretendidas. Nesse caso, os fins são externos, porque estabelecem resultados que não são 

propriedades ou características dos sujeitos atingidos, mas que se constituem como 

finalidades atribuídas ao Estado, e que possuem uma dimensão extrajudicial, sendo exemplos 

disso os fins sociais e econômicos.
230

 Desse modo, o tributo, enquanto divisor social dos 

custos estatais e de financiamento dos serviços e bens públicos perde em intensidade, 

passando a ser instrumento para a promoção de finalidades estatais diversas.
231

 Conforme o 

critério da capacidade econômica perde seu protagonismo no campo da extrafiscalidade, o 

princípio da igualdade passa a utilizar um critério de diferenciação vinculado à finalidade 

extrafiscal, já que a diferença de carga tributária levará em conta não apenas (ou melhor, não 

como critério geral) a capacidade contributiva, e sim o cumprimento ou não da finalidade 

extrafiscal perseguida.
232

  

 

BERTAZZA, da mesma forma, destaca que quando se está diante de outras finalidades, 

que não as fiscais, utiliza-se a ideia de “imposto como uma ferramenta, junto a outras de 

natureza econômica (moeda, créditos benefícios) que facilite a obtenção de fins políticos, 

econômicos e principalmente sociais”. Segundo o autor, diante dessa nova concepção de 

Estado, o princípio da igualdade deixa de ter sua fundamentação somente na “capacidade 

econômica ou de prestação”, mas começa também a ter em conta a função que o Estado 

outorga à riqueza em cada caso, de acordo com estes fins políticos, econômicos ou sociais.
233

 

Esta situação também é reconhecida por UCKMAR. Para o autor italiano, a consideração da 

capacidade contributiva, enquanto medida de força econômica dos indivíduos e das entidades, 

nos casos de normas tributárias indutoras, pode prejudicar as finalidades que se visa a 

atingir.
234

 

 

A doutrina reconhece, portanto, que a tributação indutora cria desigualdades entre os 

contribuintes com relação ao critério da capacidade econômica, distinções estas justificadas 
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pela finalidade pública vinculada à criação do tributo indutor. Diante dessa constatação, que 

também é adotada neste trabalho, a primeira questão que se coloca é como analisar se essas 

desigualdades são justificadas perante a Constituição de 1988. A aplicação do princípio da 

igualdade mantém estreita vinculação com as finalidades estatais, já que elas podem funcionar 

como fundamentos justificadores de um tratamento diferenciado entre os contribuintes. Nesse 

caso, o princípio da igualdade não seria violado, porque somente é vedado o tratamento 

diferenciado injustificado entre os contribuintes.
235

 Nesse sentido, SCHOUERI afirma que a 

questão não é, pois, se ocorre uma distinção, e sim se o parâmetro que a criou se legitima 

constitucionalmente.
236

  

 

No direito norte-americano, MURPHY e NAGEL destacam que a maioria das vantagens 

ou desvantagens tributárias é designada a servir a um propósito diferente da equidade. Como 

exemplos, eles destacam, de um lado, a não tributação da renda imputada em um local 

ocupado pelo proprietário e a dedução dos juros da casa hipotecada, como normas que 

promovem a propriedade imobiliária, contribuindo para a estabilidade social; e, de outro lado, 

as isenções nas contribuições previdenciárias, que estimulam as poupanças de longo prazo e a 

independência financeira. Na medida em que esses objetivos são legitimados pelo governo, há 

uma justificativa para este tipo de provisão tributária, ainda que sejam “discriminatórias”. 

Segundo os autores, portanto, o uso instrumental do Direito serve como justificativa para o 

tratamento diferencial, e por isso a questão da arbitrariedade pode ser afastada pelo argumento 

de que a distinção nesses casos serve a um propósito legítimo.
237

  

 

No Brasil, há critérios expressamente vedados pelo texto constitucional no artigo 150, 

inciso II, que assevera ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

“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”. Trata-se de 

uma regra, que proíbe o uso destes critérios de comparação.  
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Nas palavras de ÁVILA, são medidas de comparação constitucionalmente vedadas, cuja 

utilização para diferenciar é constitucionalmente proibida.
238

 OLIVEIRA, por sua vez, destaca 

que este rol de critérios proibidos pelo dispositivo constitucional não é exaustivo, o que 

conduz a outra constatação, qual seja, a de que com relação aos critérios nele referidos a carga 

proibitiva de discriminação derivada desses dispositivos constitucionais é objetiva e 

definitiva, independente de explicitação, ao passo que, quanto aos critérios não citados 

expressamente, a carga é fluida e altamente dependente de normas de interpretação, tal como 

ocorre com os princípios em geral. Nestas situações, portanto, “a discriminação pressupõe 

critérios de pertinência, de coerência lógica e de razoabilidade, como apontam a doutrina e a 

jurisprudência”.
239

  

 

Estas considerações evidenciam a importância da análise da finalidade da tributação. É 

que, sendo diferente a justificativa da distinção, serão diversos os bens jurídicos que serão 

restringidos e, por implicação, também serão diferentes as regras e os princípios que os irão 

resguardar.
240

 Como destacado por OLIVEIRA, a utilização de outro critério, que não aquele 

previamente definido como regra pela Constituição, impõe um controle mais amplo sobre a 

norma tributária, dependente de exames de coerência e razoabilidade, além de outros critérios 

que serão adiante analisados. O importante neste momento é estabelecer a necessidade de 

respeito à igualdade tributária, no sentido de que a medida de comparação e a finalidade 

extrafiscal almejada estejam de acordo com o Sistema Constitucional Tributário.  

 

Neste ponto, cabe ainda destacar que há quem defenda a ideia de igualdade como 

proibição de arbitrariedade. Na Alemanha, esta tese foi defendida por LEIBHOLZ, para quem a 

igualdade é ferida quando não se encontra um fundamento racional, material ou derivado da 

natureza das coisas para a diferenciação ou igualação da lei, ou, em síntese, quando a 

determinação for arbitrária. A igualdade, portanto, nada mais seria que a proibição de 

arbitrariedade (“das Verbot willkürlicher Normsetzung”).
241

 Em linhas semelhantes, XAVIER 

destaca que o que se rejeita é a existência de “desequiparações fortuitas, injustificadas, 

arbitrarias, desrazoáveis”. Este tipo de desequiparação ocorreria sempre que não existisse uma 
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pertinência e uma coerência lógica do fator de discriminação com a finalidade almejada. 

Assim, o autor português defende que, na análise jurídica do princípio da igualdade, é preciso 

investigar “de um lado, aquilo que é erigido em critério discriminativo e, de outro lado, se há 

justificativa racional para, à vista do traço desigualador adotado, atribuir o específico 

tratamento jurídico em função da desigualdade afirmada”.
242

 

 

Entendemos, por conseguinte, que a igualdade é um critério relacional de justiça, 

exigindo uma relação congruente e não arbitrária na comparação entre dois ou mais sujeitos, 

com base em um critério de comparação, que serve de instrumento para a realização de uma 

determinada finalidade. Por essa razão, o seu controle dependerá de um estudo com relação à 

finalidade e o critério existente em cada norma tributária indutora. Isso porque o parâmetro de 

validação das normas tributárias indutoras estará na finalidade buscada através da indução, 

como, por exemplo, a defesa do meio ambiente (artigo 170, inciso VI e 225), a redução das 

desigualdades regionais e sociais (artigo 170, inciso VII), a promoção da saúde pública (artigo 

6º e 23, inciso II), dentre tantos outros exemplos previstos ao longo da Constituição.  

 

O critério de diferenciação dos contribuintes deverá ser pertinente com a finalidade 

buscada pela norma. Por isso, a medida de comparação eleita pela norma tributária indutora 

deverá ser compatível com a realização da finalidade extrafiscal que justifica a própria 

existência da norma. Quando a finalidade for principalmente extrafiscal, portanto, e com isso 

visar a atingir um fim concreto, econômico ou social, o critério da repartição não mais será a 

capacidade de contribuir, mas a adequação, a necessidade e a correspondência do meio 

relativamente àquela finalidade.
243

  

 

Em suma, o controle sobre essa nova finalidade e esse novo critério será feito de 

acordo com o texto constitucional, para que se verifique se o Poder Público tem ou não 

competência para utilizar a tributação em prol dessa finalidade extrafiscal, que deverá estar 

necessariamente vinculada à promoção de uma finalidade pública legitimada pela 

Constituição. E, como poderá haver restrições com relação a direitos fundamentais dos 

cidadãos, o controle demandará o exame da proporcionalidade da medida, que será proposto 
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adiante. Antes disso, porém, é preciso esclarecer que a tributação extrafiscal não significa o 

afastamento por completo da capacidade contributiva.  

 

 

II.2 A capacidade contributiva enquanto critério de aplicação do princípio da igualdade 

 

 

Quando se trata de normas tributárias fiscais, impõe-se a adoção da capacidade 

contributiva como critério de diferenciação dos contribuintes, a fim de assegurar a justiça 

distributiva, isto é, a distribuição solidária dos custos sociais na sociedade. A capacidade 

econômica está vinculada diretamente à distribuição equitativa dos gastos públicos, ou seja, 

aos ideais de justiça e solidariedade fiscal. Como destaca COSTA, a noção de capacidade 

contributiva remonta à própria origem do tributo, sempre fincada na ideia de justiça fiscal.
244

  

 

A ideia de capacidade contributiva pode ser definida como a soma de riqueza 

disponível depois de satisfeitas as necessidades básicas de existência, autorizando que este 

excesso possa ser absorvido pelo Estado sem reduzir o padrão de vida do contribuinte e sem 

prejudicar suas atividades econômicas. A noção de que cada um deve contribuir conforme sua 

capacidade econômica relaciona-se, necessariamente, com um elemento de juízo, uma 

estimação sobre a idoneidade para concorrer à despesa pública.
245

 Analisando o aspecto 

histórico da capacidade contributiva, TABOADA destaca que a ideia de que a repartição das 

despesas necessárias para a manutenção da comunidade política deve ser feita de acordo com 

a riqueza de cada um dos membros desta comunidade é muito antiga e remonta à própria 

origem da noção de comunidade política organizada. Nesse sentido, São Tomas de Aquino já 

falava em gravar “unicuique secundum suma facultatem y secundum adequalitatem 

proportionis”.
246

  

 

Na doutrina, convencionou-se dividir a capacidade contributiva em dois aspectos: 

absoluta (ou objetiva ou horizontal), diferenciando situações que se consubstanciam como 
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manifestações de riqueza de outras que não se caracterizam dessa forma; e relativa (ou 

subjetiva ou vertical), diferenciando dentro dessas situações, a graduação da cobrança 

tributária, conforme a capacidade econômica manifestada pelo contribuinte. Assim, fala-se, de 

um lado, em capacidade contributiva absoluta, quando se está diante de um fato que se 

constitua numa manifestação de riqueza. Segundo COSTA, usa-se o termo para se referir “à 

atividade de eleição, pelo legislador, de eventos que demonstrem aptidão para concorrer às 

despesas públicas”. De outro lado, fala-se em capacidade contributiva relativa quando se está 

considerando um sujeito de forma individual. Mais uma vez esclarece a autora, que esta 

acepção “expressa aquela aptidão de contribuir na medida das possibilidades econômicas de 

determinada pessoa”.
247

  

 

Na mesma linha, o posicionamento de BARROS CARVALHO, para quem o parágrafo 

primeiro do artigo 145 da Constituição Federal denota estes dois momentos: primeiro, o de 

realizar a capacidade contributiva absoluta ou objetiva, que “retrata a eleição, pela autoridade 

legislativa competente, de fatos que ostentam sinais de riqueza”; e, segundo, também a 

capacidade contributiva relativa ou subjetiva, que significa “a repartição da percussão 

tributária, de tal modo que os participantes do acontecimento contribuam de acordo com o 

tamanho econômico do evento”.
248

 Para LOBO TORRES, a capacidade contributiva é o 

princípio mais importante de justiça fiscal, e se encontra em permanente tensão e ponderação 

com os direitos humanos que criam limitações ao poder de tributar.
249

  

 

Muito se discute se a capacidade contributiva é um princípio ou um critério.
250

 Para 

OLIVEIRA, a capacidade contributiva, assim como a isonomia, é um princípio tributário 

constitucional, pois representa valores superiores informadores e sistematizadores das normas 

jurídicas sobre tributos, e contém uma carga de diretriz superior às simples normas, impondo-

se em quaisquer circunstancias, seja quando da sua elaboração, seja quando da sua 
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interpretação e aplicação.
251

 Em sentido semelhante, LANG defende que o princípio da 

capacidade contributiva constitui o princípio primário de uma dogmática-jurídica e serve de 

base para a construção do sistema do ordenamento jurídico tributário.
252

  

 

SCHOUERI, por outro lado, defende que o princípio da capacidade contributiva é o 

corolário do princípio da igualdade: “como este exige um parâmetro, a capacidade 

contributiva vem preencher a exigência do princípio da igualdade, conferindo critério para a 

comparação de contribuintes”.
253

 TABOADA também é expresso neste sentido: “ela 

[capacidade contributiva] é um critério do princípio da igualdade no âmbito fiscal”,
254

 assim 

como ÁVILA: “a capacidade contributiva é, na verdade, um critério de aplicação da 

igualdade”.
255

 BARRETO, de forma semelhante, parece entender que a capacidade contributiva 

é um critério da isonomia e não um princípio. Segundo ele, “o princípio da isonomia é 

estrutural e formal do Direito Tributário, de molde a respeitar a capacidade contributiva e 

obter justiça fiscal”.
256

 

 

Em que pese o reconhecimento da capacidade contributiva enquanto critério do 

princípio da igualdade no âmbito tributário, reconhecemos a carga principiológica que ela 

também carrega. Por um lado, não há dúvida de que a Constituição a elegeu como critério 

para aplicação do princípio da igualdade, para as normas tributárias com finalidade 

arrecadatória. Por outro lado, é possível reconhecer uma carga valorativa nesta diretriz 

vinculada à ideia de justiça na distribuição da carga tributária e de proteção dos direitos de 

propriedade e liberdade. Assim, a partir da premissa de que de um dispositivo podem ser 
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reconstruídas mais de uma norma e de diferentes espécies,
257

 entendemos que a capacidade 

contributiva pode ser vista tanto como um critério para a aplicação do princípio da igualdade, 

como também como um princípio, cujo valor representa um estado ideal a ser otimizado da 

melhor forma possível.  

 

Isso porque, a capacidade contributiva está vinculada à proteção dos princípios da 

liberdade, da propriedade e, mais especificamente, da igualdade, ao assegurar que o critério 

para a diferenciação dos contribuintes será a capacidade de contribuir para o rateio das 

despesas públicas, no que se refere às normas tributárias que visam à distribuição do encargo 

social. Além disso, ao graduar a contribuição tributária de acordo com a capacidade 

econômica de cada contribuinte, a capacidade contributiva também termina por proteger os 

direitos de propriedade e de liberdade, demonstrando sua carga valorativa.  

 

Outra discussão doutrinária se refere a saber se as vedações de normas tributárias 

confiscatórias e de tributação do mínimo existencial fazem parte da capacidade contributiva 

ou seriam princípios ou limitações autônomos. LOBO TORRES é um exemplo na defesa de que 

a vedação de confisco e a proibição de tributação do mínimo existencial nada tem a ver com a 

questão da capacidade contributiva. Para o autor, de um lado, a vedação de confisco é uma 

expressão da proibição de excesso, ou seja, da vedação constitucional decorrente dos próprios 

direitos fundamentais no sentido de que, além de certo limite, dentro do qual se exerce a 

atividade econômica do contribuinte, inexiste a capacidade contributiva e a cobrança de 

qualquer tributo ofende os direitos fundamentais. De outro lado, a vedação da tributação do 

mínimo existencial se relaciona com os direitos da liberdade. A imunidade do mínimo 

existencial  estaria em simetria com a proibição de excesso, fundada também na liberdade, 

segundo as palavras do autor: “enquanto esta impede a tributação além da capacidade 

contributiva, a imunidade do mínimo vital protege contra a incidência fiscal aquém da aptidão 

para contribuir”.
258
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Há autores, contudo, que atribuem à capacidade contributiva este papel de definir os 

limites mínimos e máximos da carga tributária, inserindo as vedações de confisco e de 

tributação do mínimo existencial dentro da noção de capacidade contributiva. Assim, para 

LANG, ao “princípio da capacidade contributiva corresponde ao menos a função conjunta de 

concretizar os limites superior e inferior da carga tributária total determinada pelos princípios 

jurídicos de igualdade e liberdade”. 
259

 Da mesma forma, OLIVEIRA defende que a capacidade 

contributiva tem natureza de princípio, mas também com feição de limitação, porque “ela é, 

por um lado, o patamar a partir do qual a exigência tributaria pode ocorrer, também 

significando que antes desse patamar não pode haver tal exigência. Por outro lado, é o limite 

além do qual a mesma exigência não pode ser feita, porque não pode extravasá-lo”.
260

 

TABOADA também credita à capacidade contributiva esta perspectiva de princípio negativo, 

funcionando como um limite ao legislador: ou seja, exercendo uma função essencialmente 

negativa de resistência frente ao poder tributário.
261

  

 

Acompanhamos, por conseguinte, estes autores, por entender que a carga valorativa da 

capacidade contributiva está relacionada ao estabelecimento destes limites mínimo e máximo 

para a carga tributária, ainda que estas garantias também tenham sido especificadas na forma 

de outros princípios. Esta visão mais principiológica acerca da capacidade contributiva, 

enquanto um valor de justiça a ser buscado para a adequada distribuição dos encargos sociais, 

permite enquadrar a proibição de confisco e a vedação de tributação do mínimo existencial 

como aspectos desta busca pela justiça fiscal.  

 

Ademais, a capacidade contributiva em seu aspecto objetivo, que determina a 

tributação apenas de situações que se consubstanciam como manifestações de riqueza, 

termina por englobar a ideia de proteção do mínimo existencial. Não há dúvida de que todos 

estes aspectos relacionados à graduação e aos limites do encargo tributário estejam 
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relacionados à ideia de proteção da dignidade, da liberdade e da propriedade do contribuinte, 

ainda que possam ser considerados de forma isolada. 

 

Independentemente, porém, das discussões aqui mencionadas, para as finalidades 

deste trabalho, o mais importante será estabelecer qual o papel exercido pela capacidade 

contributiva quando estamos tratando de normas tributárias indutoras, ou seja, normas 

tributárias cuja finalidade precípua é a indução do comportamento dos contribuintes por ela 

atingidos. É esta análise que propomos a seguir.  

 

 

 II.3 A aplicação da capacidade contributiva às normas tributárias indutoras 

 

 

A pergunta que se impõe, portanto, é se, no caso das normas tributarias extrafiscais, a 

capacidade contributiva pode ser afastada de plano, em seus dois aspectos. SCHOUERI explica 

que o confronto das normas tributárias indutoras com o princípio da igualdade e a capacidade 

contributiva permite que o intérprete adote uma de três posições: (i) considerar espúria 

qualquer norma tributária indutora por ferir o princípio da igualdade; (ii) afirmar a aplicação 

do princípio da igualdade às normas tributárias indutoras, mas negar a aplicação do princípio 

da capacidade contributiva; ou (iii) defender a aplicação dos princípios da igualdade e da 

capacidade contributiva e buscar sua compatibilidade com as normas tributárias indutoras.
262

 

O posicionamento do autor é pela última corrente, afirmando que as normas tributárias 

indutoras não perdem sua natureza tributária e por isso continuam sujeitas aos cânones 

tributários, cabendo ao jurista estudar sua compatibilidade tanto com o Direito Tributário, 

como com o Direito Econômico. A capacidade contributiva, nesse caso, atuará ao lado de 

outros princípios, numa relação de integração, já que ambos servem para atingir a uma mesma 

finalidade preconizada pela Constituição.
263

  

 

TIPKE, por sua vez, se enquadraria na segunda posição, quando se trata de normas com 

objetivos sociais (Sozialzwecknormen), já que nessas normas há o domínio de outros 
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princípios que não o da capacidade contributiva. Para ele, quando se examina se o princípio 

da igualdade foi violado por uma norma de subvenção, destinada a dirigir a economia, deve-

se partir do motivo da subvenção como critério de comparação e verificar se esse motivo foi 

coerentemente observado.
264

 Em trabalho mais recente, porém, o autor alemão adota uma 

postura mais conciliadora com relação à capacidade contributiva, ao defender que “não seria 

lícito limitar desproporcionalmente o princípio da capacidade contributiva por normas de 

incentivo fiscal ou subvenção”.
265

  

 

LANG, quando aborda os “impostos ecológicos” (Umweltsteuern), afirma que, como 

imposto de finalidade social, esses impostos romperiam com o princípio da capacidade 

contributiva, pois o elevado valor do bem comum de proteção ao meio ambiente justificaria 

essa restrição em grande medida do princípio da capacidade contributiva. Segundo o autor 

alemão, o princípio da capacidade contributiva se aplica às normas com fins fiscais, mas não 

às normas com fins sociais ou extrafiscais.
266

 Ele ainda destaca, no entanto, que a capacidade 

contributiva não pode ser totalmente descartada, uma vez que nem a proteção do meio 

ambiente poderia justificar a tributação do mínimo existencial, ou seja, aquilo que é 

fundamental para a existência digna do indivíduo.
267

  

 

No Brasil, ZILVETI, em trabalho específico sobre o tema da capacidade contributiva, 

também adota posição radical, ao defender que a “extrafiscalidade não tem nenhuma relação 

com o princípio da capacidade contributiva”, na medida em que não seria possível justificar a 

extrafiscalidade pela capacidade do cidadão de pagar o tributo.
268

 A extrafiscalidade seria um 

meio para a prática da justiça social e não necessariamente da justiça fiscal, o que explica seu 

consequente afastamento da capacidade contributiva. Para delimitar os limites dessa atuação 

que não poderiam ser buscados em nenhum dos aspectos da capacidade contributiva, o autor 

fala em justiça e na propriedade, assim como na proibição de efeitos confiscatórios.
269
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Do mesmo modo, YAMASHITA defende a absoluta incompatibilidade entre a 

capacidade contributiva e as normas tributárias extrafiscais, ao asseverar que “um tributo ou 

norma de finalidade extrafiscal é aquele que de nenhuma forma se deixa justificar com 

ponderações de capacidade contributiva”.
270

 Para o autor, portanto, um tributo ou norma que 

seja justificável, de alguma forma, com ponderações de capacidade contributiva é uma norma 

de caráter fiscal, ainda que a intenção do legislador seja a de realizar finalidades extrafiscais. 

Em suma, se a base de cálculo escolhida para determinada norma tributária for ponderada 

através da capacidade contributiva do contribuinte (por exemplo, incidindo sobre o seu lucro), 

esta norma necessariamente terá caráter fiscal.  

 

Nesse sentido, fica claro que YAMASHITA não concorda com a aplicação da capacidade 

contributiva às normas extrafiscais porque ele elege a capacidade contributiva como critério 

para a diferenciação entre normas tributárias fiscais e extrafiscais (estando presente apenas 

nas primeiras). Para o autor, quando as normas tributárias têm finalidades extrafiscais, como o 

equilíbrio da balança comercial, a penalização do poluidor, o desincentivo ao fumo ou ao 

alcoolismo, elas se afastam em parte do Direito Tributário para invadir o Direito Econômico, 

o Direito Ambiental, o Direito Previdenciário, dentre outras áreas. Por essa razão, não haveria 

mais sentido em se em falar justiça fiscal e capacidade contributiva, porquanto, nesses casos, 

se estaria diante de outro tipo de justiça – a justiça social. A conclusão do autor não poderia 

ser outra diante desta fundamentação: “o princípio da capacidade contributiva não se aplica a 

tributos com finalidade extrafiscal, que, no entanto, têm a sua constitucionalidade controlada 

pelo princípio da proporcionalidade”.
271

  

 

Em sentido contrário, FERRAZ defende a impossibilidade de afastamento ou até da 

ponderação da capacidade contributiva enquanto princípio. Equivoca-se, segundo o autor, 

quem pretende não aplicar os princípios da igualdade e da capacidade contributiva sempre e 

em todos os casos, sendo um erro a defesa da relativização desses princípios e a afirmação de 

que eles poderiam ser flexibilizados ou ponderados.
272

 Vale dizer que a defesa da 

impossibilidade de ponderação da capacidade contributiva leva o autor a, coerentemente, 
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afastar a possibilidade de utilização dos impostos como instrumentos de tributos 

ecologicamente orientados, tendo em vista que não seria possível utilizar outro critério de 

discriminação, que não a capacidade econômica do contribuinte.
273

 

 

 Mesmo assim, uma crítica que pode ser feita ao entendimento extremo de FERRAZ 

quanto à impossibilidade de ponderação da capacidade contributiva diz respeito a sua defesa 

pela possibilidade de utilização de incentivos fiscais para a diminuição das desigualdades 

regionais. Caso estas sejam feitas no âmbito dos impostos, como o Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Jurídica – IRPJ, não se pode afastar a conclusão de que haverá uma mitigação da 

capacidade contributiva no caso. Isso porque, sob o ponto de vista do critério da capacidade 

contributiva, os contribuintes serão tratados de forma desigual, uma vez que serão 

diferenciados conforme o local em que atuam. Ainda que o objetivo seja a promoção da 

igualdade, considerando o critério do desenvolvimento regional, no que toca ao critério da 

capacidade contributiva há sim uma ponderação na sua aplicação. 

 

Nesse ponto, é importante referir que há quem distinga a aplicação da capacidade 

contributiva às normas tributárias indutoras conforme a função normativa a ela atribuída. 

Nesse sentido, PAPADOPOL diferencia a atuação da capacidade contributiva conforme sua 

função normativa: de um lado, enquanto critério da igualdade, ela teria eficácia limitada 

perante às medidas tributárias extrafiscais; por outro lado, enquanto princípio jurídico, que 

indica o dever de se priorizar a busca pela justiça fiscal e a adequada distribuição dos 

encargos sociais, ela integra o controle que deverá ser feito sobre as medidas tributárias 

extrafiscais.
274

 

 

Dessa forma, nos filiamos à posição mais conciliadora de SCHOUERI, COSTA e 

PAPADOPOL. Como destacado, para SCHOUERI, a capacidade contributiva, nesse caso, atuará 

ao lado de outros princípios, numa relação de integração.
275

 Em linhas semelhantes, COSTA 

defende que no caso da extrafiscalidade o que existe é a atenuação na eficácia do princípio da 
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capacidade contributiva, pois a observância da capacidade contributiva não restaria 

completamente afastada na medida em que o legislador não poderá se descuidar da 

preservação dos limites exigidos pela capacidade contributiva: a manutenção do mínimo vital, 

o não atingimento do confisco e o não cerceamento de outros direitos constitucionais.
276

 

Sobre o não confisco, HORVATH, também afirma que este se constitui como limite ao excesso 

de imposição, tanto no caso da tributação fiscal, quanto no caso da tributação extrafiscal, 

apesar de defender que os limites para a verificação do efeito confiscatório sejam diferentes 

em cada um desses casos, sendo mais “elásticos” no caso dos tributos extrafiscais devido às 

razões que justificam esse tipo de tributação.
277

  

 

 CASADO OLLERO também segue essa linha conciliadora, ao defender que ainda que o 

legislador possa se amparar em outros princípios e valores constitucionais para exigir ou até 

deixar de gravar uma manifestação de riqueza suscetível de imposição tributária. De modo 

algum estes objetivos extrafiscais poderiam legitimar o gravame de uma riqueza situada fora 

dos limites para a imposição, e, por isso, seria injusta e arbitrária qualquer imposição que 

prescindisse por completo da capacidade contributiva dos contribuintes.
278

  

 

SIMON ACOSTA, por sua vez, destaca que a capacidade contributiva deve ser 

reconhecida, no direito espanhol, como “verdadeiro direito público subjetivo” e, exatamente 

por isto, “mesmo diante de normas tributárias extrafiscais, se pode seguir afirmando que a 

capacidade contributiva é a medida essencial da igualdade tributária”. Para o autor, portanto, a 

função extrafiscal não pode prevalecer sobre este princípio, porque uma exação que prescinda 

do princípio da capacidade econômica como fundamento principal de sua existência não seria 

um tributo, mas sim uma multa. Mais adiante, porém, ele pondera que se respeitadas as 

exigências básicas do princípio da capacidade econômica, os demais fins extrafiscais podem 

servir de justificativa suficiente para determinadas desigualdades de tratamento que não serão 

consideradas como desigualdades arbitrárias e, por isso, seriam compatíveis com o princípio 

da igualdade.
279

 Assim também o posicionamento de TABOADA, ao defender que a capacidade 
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contributiva não pode ser vista como único critério de justiça e legitimidade da legislação 

fiscal. Para ele, esta postura radical enfrenta dificuldades insuperáveis especialmente quando 

se está diante de finalidades não fiscais, em que o critério da capacidade contributiva se 

mostra insuficiente.
280

  

 

GONZÁLEZ ainda destaca que o Tribunal Constitucional Espanhol interpreta a 

exigência de aplicação do princípio da capacidade contributiva somente como um “limite 

mínimo” que deve ser respeitado pelo legislador em todos os casos, de forma que a 

capacidade contributiva é aplicável nem que seja como fonte ou substrato lógico de toda 

imposição.
281

 Isso ficou claro nas decisões nº. 37/1987 e 186/1993, em que se julgava a 

constitucionalidade de leis de reforma agrária das Comunidades autônomas de Andalucía e 

Extremadura, que, dentre outras medidas, estabeleciam um imposto sobre terras subutilizadas, 

ou seja, um imposto reconhecidamente extrafiscal. Nestes casos, o Tribunal declarou que, 

para que se respeitasse o princípio da capacidade contributiva diante destas normas tributárias 

extrafiscais, bastava que esta existisse como riqueza real ou potencial e que o fato do 

significado social e econômico negativo da utilização insuficiente das terras era por si só 

revelador da titularidade de uma riqueza real ou potencial.
282

 

 

Retoma-se nesse ponto a ideia de que a vedação da tributação do mínimo existencial 

também está relacionada com a capacidade contributiva. O princípio da capacidade 

contributiva também funciona como proteção para este limite mínimo, no qual o tributo não 

poderia interferir. Nesse sentido, o Tribunal Constitucional Espanhol reconheceu 

expressamente a impossibilidade de afastamento total da capacidade contributiva, mesmo nos 

casos de normas tributárias indutoras. Com isso, reforça-se a ideia defendida pelos autores 

espanhóis de que a utilização do imposto com finalidades extrafiscais não pode ser levada a 

tal ponto que crie distorções ou restrições ao núcleo de garantias fundamentais protegidas pelo 

texto constitucional. Esta postura poderia ser aplicada no direito brasileiro, uma vez que nosso 

sistema também prevê estas garantias, até mesmo de forma repetitiva, no texto constitucional. 
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Assim, ainda que a tributação nesse caso possa ser vinculada à noção de solidariedade social 

com relação à realização das finalidades estatais,
283

 há um limite quanto ao sacrifício que 

pode ser imposto em nome da finalidade pública, por mais cara que ela seja à sociedade.  

 

Com efeito, destaca MOSCHETTI que “permitir tratamentos discriminatórios de 

capacidades econômicas formalmente iguais, em nome do interesse coletivo, não significa 

atribuir ao legislador um poder ilimitado”.
284

 Para o autor italiano, trata-se, na verdade, de um 

novo limite para o legislador, já que para esse tipo de norma, como já citado, a limitação é 

dupla: tanto a capacidade econômica, como as exigências coletivas. A tributação indutora, 

portanto, somente pode ocorrer na presença de uma capacidade econômica efetiva, que 

constitui sempre a condição necessária para a existência de capacidade contributiva.
285

 

Independentemente da importância conferida à finalidade extrafiscal protegida, o fato é que 

não se poderá prescindir absolutamente da capacidade econômica, já que isso significaria 

esvaziar aquilo que é o principal fundamento da exação tributária e, em consequência, 

terminaria por tornar o imposto uma figura desnaturalizada.
286

  

 

Por essas razões, e em que pese as normas tributárias indutoras se afastem da 

capacidade contributiva enquanto critério geral, não nos parece possível defender a 

inexistência de qualquer relação entre extrafiscalidade e capacidade contributiva. Isso porque, 

mesmo que se justifique a utilização de outro critério para diferenciar os contribuintes, a 

capacidade contributiva não poderá ser simplesmente afastada pelo legislador, em nenhum de 

seus dois aspectos.  

 

Primeiro, porque ela ainda deverá ser usada como critério para determinar o que é ou 

não manifestação de riqueza passível de ser atingida pela tributação, simplesmente porque 

onde não há manifestação de riqueza, não há poder de tributar. E, segundo, porque ela ainda 
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deverá ser usada como critério para determinar em que medida a cobrança poderá ser feita, 

sem afetar o mínimo existencial necessário para a sobrevivência digna, nem se tornar 

confiscatória. Ademais, como destacado por PAPADOPOL, enquanto princípio jurídico, a 

capacidade contributiva ainda deverá servir de indicativo para a busca pela justiça fiscal, no 

sentido de promover ao máximo a adequada distribuição dos encargos sociais, ainda que 

diante de normas tributárias indutoras.
287

 Em resumo, a função indutora da norma tributária 

não poderá servir de justificativa para a tributação de situações que não representem 

manifestações de riqueza ou que gerem como efeito uma tributação irrazoável, em afronta às 

garantias de proteção do mínimo existencial ou da vedação de confisco, por exemplo.  

 

 

 

II.4 A definição da extrafiscalidade: a insuficiência do conceito meramente causal  

 

 

 As considerações anteriores serviram para demonstrar que a existência de uma 

finalidade primordialmente extrafiscal em normas tributárias impõe outro tipo de controle. 

Isto acontece, porque como visto no primeiro capítulo, as normas tributárias indutoras 

possuem um regime jurídico próprio, bastante específico, e que atua sobre direitos 

fundamentais, como o direito de propriedade e liberdade. Assim, ainda que seja fundamental 

o exame da causa, no sentido de finalidade, destas normas, para que se verifique a 

legitimidade do critério de diferenciação escolhido, esta análise, por si só, não é suficiente 

para explicar o regime jurídico das normas tributárias indutoras.   

 

Para SCHOUERI, a identificação das normas tributárias indutoras ocorre exatamente a 

partir da existência de efeitos: “por normas tributárias indutoras se entende um aspecto das 

normas tributárias, identificado a partir de uma de suas funções, a indutora”.
288

 Isso significa 

o reconhecimento de que há um efeito existente, em maior ou menor grau, em toda norma 

tributária. A identificação das normas tributárias indutoras, portanto, para o autor, decorre da 

existência de efeitos indutores e independe de uma finalidade neste sentido.  
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Embora não se concorde com a abstração da finalidade, o posicionamento de 

SCHOUERI reforça a importância do controle sobre os efeitos, já que “a norma tributária, por 

induzir comportamentos dos agentes econômicos, deve ter em conta seus efeitos”.
289

 Sendo 

assim, ainda que se parta de uma forma diferente para a identificação das normas tributárias 

indutoras, reconhecendo-se neste trabalho que é a existência de finalidade precípua de 

influenciar os comportamentos que caracteriza esta norma, mesmo assim se sobressai a 

necessidade de análise dos seus efeitos. 

 

O exame da finalidade não é suficiente isoladamente porque os efeitos indutores fazem 

parte da própria caracterização dessas normas. Isso significa dizer que a extrafiscalidade não é 

definida apenas pela sua causa (a finalidade buscada pela indução), mas envolve também a 

existência fática desses efeitos indutores sobre a ordem econômica e social vigente. Isto é, não 

se pode falar em norma tributária indutora se, em que pese a existência de uma finalidade 

extrafiscal por parte do legislador, a norma se mostra inapta para gerar os efeitos pretendidos. 

Em suma: não há função indutora, sem eficácia indutora.
290

  

 

Neste ponto, é preciso superar a doutrina clássica do Direito Tributário brasileiro, 

sustentada com maestria por ATALIBA, no sentido de que os efeitos não fazem parte do estudo 

da norma tributária. Segundo o autor, “nós, bacharéis, nos temos perdido a procura das causas 

da tributação, dos efeitos da tributação, das razões da tributação, buscando discutir o 

fenômeno econômico, desprezando a forma jurídica, o caráter formal do direito.”
291

 De forma 

semelhante, BECKER também defendeu que a verdadeira Ciência do Direito Tributário exigiria 

do jurista, exclusivamente, o estudo da criação da regra jurídica e a análise da sua 

consistência.
292

 Em que pese o respeito ao posicionamento de ATALIBA e de BECKER, merece 

breve crítica esta ideia de que a Ciência do Direito não deveria se preocupar com elementos 

extrajurídicos e de que não caberiam considerações sobre a aplicação efetiva do direito à 

                                                 
289

 SCHOUERI, Luís Eduardo. “Tributação e indução econômica: os efeitos econômicos de um tributo como 

critério para sua constitucionalidade”. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributação 2 – Os 

Princípios da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 139-164 (150). 
290

 LEÃO, Martha Toribio. “A (Des)Proporcionalidade da Progressividade do Imposto de Renda da Pessoa 

Física no Sistema Brasileiro”, Direito Tributário Atual, vol. 28, São Paulo: IBDT, 2012, p. 188-205 (201).  
291

 ATALIBA, Geraldo. Elementos do Direito Tributário. (notas taquigráficas do Curso de Especialização em 

Direito Tributário da PUC/SP). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 22.  
292

 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 21.  



89 

 

 

 

 

realidade social, já que estas pertenceriam à Sociologia do Direito e não à Ciência do Direito 

em sentido estrito.
293

  

 

Como destacado por FOLLONI, em trabalho recente sobre a Ciência do Direito 

Tributário no Brasil, é preciso que “o jurista saia de seu laboratório de abstrações e enfrente 

os problemas concretos da criação e da aplicação do direito”.
294

 A análise da eficácia das 

normas tributárias faz parte do próprio objeto da Ciência do Direito, porque sem ela não se 

sabe quais são os bens jurídicos protegidos ou restringidos na aplicação das normas 

tributárias, nem quais as normas constitucionais que devem ser buscadas para a resolução dos 

problemas. Sobre o tema, ÁVILA resume bem quais são as consequências da dispensa do 

controle dos efeitos: “uma parte importantíssima do Direito fica esquecida”.
295

 Em estudo 

específico sobre a Ciência do Direito Tributário, o autor destaca que a interpretação do direito 

demanda além de textos, o exame de outros elementos, como fatos, atos, costumes, 

finalidades e efeitos. Este tipo de interpretação, necessária quando se está diante de normas 

que pressupõem a indução do comportamento de determinados contribuintes como meio para 

atingir finalidades públicas, depende da análise de elementos extratextuais, envolvendo, por 

exemplo, conjecturas a respeito da relação entre as normas e as intenções, os efeitos, os fins e 

os bens jurídicos a que elas fazem referência.
296

  

 

A crítica doutrinária é pertinente e ajuda a explicar por que este tipo de análise é 

realizada com pouca frequência no Brasil, embora existam tantas normas tributárias indutoras 

no sistema brasileiro. Seguindo a mesma linha, MARINS e TEODOROVICZ também criticam este 

estudo “puro” característico da Ciência do Direito Tributário, afastando-se de critérios 

extrafiscais, como a política, a economia, o Direito Social e a filosofia, “caminhando para o 

reducionismo epistemológico”. Para os autores, é esta postura que explica o limitado avanço 

da doutrina jurídica sobre o tema da extrafiscalidade, ainda que o fenômeno seja tão amplo 

quanto (ou até mais amplo) que a fiscalidade. O problema, como destacado por eles, porém, é 
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que “trabalhar com a noção de extrafiscalidade, detidamente, significaria o risco de avançar 

sobre aspectos que não seriam interessantes para a doutrina positivista-fiscalista”.
297

 

 

Esta realidade não é uma exclusividade da doutrina brasileira. Sob a perspectiva do 

direito norte-americano, MURPHY e NAGEL destacam o “problema da miopia” (problem of 

myopia) quando se analisa, em geral, a justiça na tributação. Isso porque, normalmente, a 

abordagem é feita como se a justiça na distribuição da carga tributária pudesse ser separada de 

outras questões cruciais, como o modelo de despesas do governo. Segundo eles, isso significa 

tratar “a arrecadação de tributos como se fosse um desastre comunitário – como se o dinheiro 

uma vez coletado fosse jogado no mar.”
298

 Este posicionamento, no entanto, ignora que os 

tributos são imposições com um propósito determinado e com um critério adequado de justiça 

em sua imposição que deve ser levado em conta. Nesta perspectiva, para eles, a maioria das 

questões sobre a justiça (justice) ou equidade (fairness) no sistema tributário, devem ser 

destinadas a considerar a tributação como parte de um cenário mais compreensivo da 

economia, “incluindo despesas para o bem público e redistribuição, seja em dinheiro ou em 

provisão pública, junto com os efeitos de tudo isso na empregabilidade, no crescimento da 

economia e na distribuição da riqueza e da renda”.
299

  

 

A postura não poderia ser mais correta e ainda que não esteja relacionada diretamente 

com o tema da extrafiscalidade, mas sim com a questão da justiça da distribuição da carga 

tributária, serve para demonstrar a impertinência de uma visão reducionista do Direito 

Tributário. Uma análise centrada tão-somente nas normas tributárias, sem analisar suas 

finalidades, justificativas e os efeitos gerados no cenário econômico e social levaria a uma 

visão distorcida – ou míope, como defendido por MURPHY e NAGEL –, da realidade tributária. 

A conjectura na qual os tributos estão inseridos e o modo como eles interferem sobre ela é 

questão fundamental para uma visão crítica sobre o sistema vigente, o que é indispensável 

para a correção das possíveis falhas já existentes, bem como para o seu aprimoramento no 

futuro.    
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A nosso ver, portanto, a eficácia não pode ser ignorada diante do estudo da 

extrafiscalidade. Nesse ponto, é importante esclarecer o que se quer dizer com eficácia. 

ZAVASCKI, em trabalho sobre a eficácia social da prestação jurisdicional, destaca que o termo 

“eficácia” não é unívoco no Direito, podendo ser compreendido em dois sentidos. Em 

primeiro lugar, a eficácia pode ser considerada como um fenômeno puramente normativo – 

eficácia é a aptidão da norma jurídica para gerar efeitos no mundo jurídico. Mas há um 

segundo sentido de eficácia: o que designa a aptidão da norma jurídica para produzir efeitos 

na realidade social, ou seja, para produzir, concretamente, condutas sociais compatíveis com 

as determinações ou valores consagrados no preceito normativo. Segundo o autor, neste 

segundo caso, “a eficácia da norma de direito é fenômeno que se passa, não no plano 

puramente formal, mas no mundo dos fatos e por isso mesmo é denominada eficácia social ou 

efetividade”. Por fim, ZAVASCKI conclui que a eficácia social representa a concretização da 

“vocação prospectiva e transformadora da norma do direito” e a norma será tanto mais eficaz 

quanto maior for a aproximação e a atração que o plano da normatividade puder exercer sobre 

o plano da realidade.
300

  

 

Em sentido semelhante, AFONSO DA SILVA também afirma que “uma norma pode, 

destarte, ser juridicamente eficaz, sem, no entanto, ser socialmente eficaz”.
301

 A eficácia, 

nesse sentido, está diretamente vinculada à aplicação e ao cumprimento da norma no plano 

dos fatos, isto é, na conduta humana. Ela se relaciona com a realizabilidade e a praticidade: é 

a capacidade de atingir os objetivos traduzidos pela norma.
302

 Assim, destaca REALE que a 

sociedade deve viver o Direito e como tal reconhecê-lo, porque “o Direito autêntico não é 

apenas declarado, mas reconhecido, e vivido pela sociedade, como algo que se incorpora e se 

integra na sua maneira de conduzir-se”. Por essa razão, sua conclusão no sentido de que “não 

há norma jurídica sem um mínimo de eficácia, de execução ou aplicação no seio do 

grupo.”
303

.  

 

É exatamente esta eficácia social que se mostra fundamental, qual seja, a capacidade 

da norma tributária indutora de produzir, de fato, na sociedade e na economia os efeitos 

indutores que justificam sua incidência. Todas as considerações anteriores demonstram a 
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importância de que o Direito não se furte à análise dos efeitos concretos das suas normas. A 

relação do Direito com outras Ciências não pode ser evitada. E, se isso é importante para o 

Direito Tributário como um todo, se torna ainda mais relevante quando se trata das normas 

tributárias indutoras, cuja intervenção na ordem econômica e social é, não apenas ocasional, 

mas intencional.  

 

Por essa razão, os efeitos decorrentes das normas tributárias, especialmente das 

indutoras, não podem ser desconsiderados, sob o risco de que se editem normas com efeitos 

na economia contrários à finalidade a que se propõe o Estado.
304

 A norma tributária não pode 

contrariar os princípios constitucionais, sejam esses relativos diretamente à matéria tributária, 

sejam relacionados às finalidades econômicas objetivadas pelo instrumento tributário.
305

 Se os 

efeitos não arrecadatórios não podem ser desconsiderados nas normas tributárias em geral, no 

caso das normas tributárias indutoras, em que há o explícito e evidente intuito de intervenção 

na ordem econômica e social, o controle dos efeitos se torna ainda mais imprescindível, 

porque é exatamente a busca desse efeito que justifica a restrição parcial da capacidade 

contributiva. Portanto, reconhecido na norma tributária seu efeito indutor sobre a ordem 

econômica e social, há que se avaliá-la também sob esse prisma, já que essa escolha pode 

desrespeitar os demais princípios envolvidos, como a igualdade.
306

 Sendo assim, não se pode 

mais desconsiderar os efeitos práticos dentro do Direito Tributário, porquanto a norma deve 

ser construída levando em consideração inclusive sua viabilidade aplicativa.  

 

Nesse sentido, TIPKE fala em uma necessidade de igualdade da execução das leis 

tributárias, destacando a necessidade de que as Cortes controlem também a própria aplicação 

das normas tributárias, tendo em visto as possíveis restrições que podem ocorrer no plano 

fático.
307

 Com razão o mestre alemão, uma vez que o princípio da igualdade pode ser violado 

também por meio da ausência de preceitos legais que permitam a efetiva realização de suas 

funções. Assim, a eficácia da finalidade indutora é fundamental para que se justifique a sua 
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própria existência, sob pena de que esse tipo de justificativa sirva como uma autorização 

irrestrita para a adoção de medidas tributárias que se afastem da capacidade contributiva, sem, 

contudo, cumprirem seus objetivos de alterar o quadro social ou econômico vigente, o que 

pode transformá-las em medidas meramente arrecadatórias. 

 

As diferenciações, dessa forma, só são permitidas na medida em que promovam a 

igualdade. É nessa linha o exame feito por FERRAZ, para quem a criação de incentivos 

diferentes no nível regional só seria justificada se estes atuassem, de fato, para a promoção da 

igualdade de desenvolvimento dessas regiões.
308

 Nesse contexto, também adverte FICHERA, 

que mesmo que o princípio da igualdade permita o tratamento diferenciado quando ligado a 

um critério afirmado por outra finalidade constitucionalmente prevista, ela não permite 

tratamentos diferenciados se este mecanismo não altera a desigualdade. A constatação da 

existência de desigualdades, ainda que justificadas, e o consequente tratamento diferenciado 

deve – necessariamente – levar à remoção dos obstáculos que se oponham à busca pela 

igualdade. Em outras palavras, a norma tributária indutora precisa trabalhar – de forma eficaz 

– na remoção dos obstáculos que determinam as situações de desigualdade.
309

  

 

O posicionamento do autor italiano reflete exatamente a necessidade de atenção e 

controle sobre os efeitos concretos da norma tributária indutora. O princípio da igualdade, 

nesse sentido, impõe de forma positiva que a norma tributária que pretende a realização de 

objetivos extrafiscais concretize estes objetivos, afastando os obstáculos que impõem a 

necessidade de utilização desses mecanismos. Se a ideia é que a tributação seja equânime e 

uniforme, de acordo com os princípios da capacidade contributiva, a utilização de outros 

critérios só se torna legítima e em consonância com o princípio da igualdade se ela, de fato – e 

não apenas teoricamente – obter respostas positivas na realização das finalidades que a 

justificam.  

 

BALEEIRO já advertia que qualquer técnica de tributação extrafiscal em bases racionais 

pressupõe o estudo dos efeitos de cada imposto em dadas circunstâncias e, notadamente, 

segundo as tendências da conjuntura econômica, porque as negligências e improvisações 
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podem ter o desfecho “do conhecido apólogo do aprendiz de feiticeiro”.
310

 A posição adotada 

pelo autor revela a preocupação com os efeitos da extrafiscalidade aqui exposta, tendo em 

vista este tipo de norma se fundamenta na existência de restrições de direitos e garantias 

constitucionais que passam a ser tolerados em face das finalidades extrafiscais, o que torna 

imprescindível o controle sobre seus efeitos. Isso fica claro porque BALEEIRO afirma que 

impostos confiscatórios e proibitivos, que se atritam com os direitos e as garantias 

constitucionais da propriedade ou do exercício de profissões e atividades lícitas, são tolerados, 

muitas vezes, pela jurisprudência norte-americana como manifestações do poder de polícia, 

desde que, no caso concreto, se apure sua eficácia na defesa da segurança, saúde e bem-estar 

do povo.
311

  

 

As considerações anteriores ratificam a importância da consideração dos efeitos 

quando se está no campo da extrafiscalidade. A mera existência de uma causa, enquanto 

finalidade, legítima para a utilização do tributo não esgota o controle sobre as normas 

tributárias indutoras, porque seu próprio conceito está necessariamente atrelado à existência 

de efeitos.  

 

Em suma, é imprescindível o avanço para uma Ciência que focalize também a eficácia 

das normas tributárias, considerando que uma análise circunscrita aos meros enunciados 

linguísticos e às estruturas lógicas desconsidera tanto os efeitos externos das normas 

tributárias, como os critérios de controle da eficácia dessas normas.
312

 Os efeitos, nesse 

sentido, fazem parte da própria identificação da norma tributária indutora, que não pode ser 

definida meramente pela sua causa (no sentido de finalidade), e sim na busca da promoção 

desse fim através da indução dos contribuintes para a geração dos efeitos desejados. O 

controle dos efeitos das normas tributárias indutoras, portanto, não é apenas possível, mas 

também uma exigência do seu regime jurídico.  
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II.5 A imprevisibilidade dos efeitos das normas tributárias indutoras 

 

 

A análise dos efeitos, embora fundamental, não é simples de ser feita. Uma das razões 

para a dificuldade de tratar do tema se refere exatamente à imprevisibilidade dos efeitos que 

qualquer norma tributária irá causar no cenário econômico ou social. Assim, ao mesmo tempo 

em que se pode afirmar a evidência de que a tributação exerce alguma influência no 

comportamento dos contribuintes – independentemente da natureza fiscal ou extrafiscal da 

exação –, também é preciso reconhecer as dificuldades de se preverem os efeitos que serão 

gerados através da instrumentalização do tributo.  

 

O tributo indutor atua como um prêmio ou uma vantagem para o contribuinte que 

passa a atuar de acordo com a promoção de determinada finalidade. Há, assim, um âmbito 

discricionário para a escolha do contribuinte de agir ou não daquela forma. Mas, como não é 

proibido ou ilícito atuar em sentido contrário ao critério determinado pela norma, é possível 

que o contribuinte escolha não alterar o seu comportamento. Existe, por conseguinte, uma 

margem de discricionariedade para o destinatário da norma, o que dificulta a possibilidade de 

antecipação dos seus efeitos. Se a norma tributária indutora é criada a partir de uma 

expectativa de influência no comportamento dos contribuintes, é inafastável o fato de que esta 

expectativa pode ou não ser confirmada na prática. Os efeitos desejados, em um primeiro 

momento, existem apenas no âmbito da expectativa ou da idealização de um cenário. Por essa 

razão, ADAMY destaca que a própria ocorrência dos fins desejados não é certa e a ocorrência 

de fins não previstos é possível.
313

  

 

A extrafiscalidade, nesta linha, está ligada a conjecturas e expectativas.
314

 Como 

destaca TIPKE, as normas indutoras têm a desvantagem com relação à dificuldade de se julgar 

com segurança sua eficácia para a finalidade aspirada, no momento de sua edição, porque “as 

prognoses ex ante são inseguras, e o controle ex post em geral vem muito tarde, podendo 
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sequer chegar”.
315

 Estas dificuldades de antecipação de efeitos e resultados são inegáveis na 

medida em que se verifica que o tributo é um fator de decisão, mas certamente não é o único. 

A decisão do contribuinte de incorrer ou não no fato gerador muitas vezes passa ao largo das 

considerações tributárias, sobretudo quando se trata de pessoas físicas.  

 

Por isso, é difícil concordar com o posicionamento de GRECO, para quem seria 

possível prever com certa dose de certeza, os efeitos produzidos através da tributação, porque 

para o autor “com o procedimento, absorve-se em parte a insegurança quantos aos 

acontecimentos futuros (considerando que a gama de consequências passa a ser finita em 

função do procedimento a atuar)”.
316

  

 

LUHMANN, por sua vez, defende a imprevisibilidade do cálculo dos efeitos futuros, 

afirmando que “as dificuldades de previsão das consequências e do seu controle em situações 

complexas (realistas) são de conhecimento público”.
317

 Destaca o autor alemão que o 

legislador trabalha com as informações já existentes, fazendo previsões e prognósticos, mas a 

Administração não consegue alcançar a completude de informações que influenciarão na 

tomada de decisão.
318

 O legislador, ainda que detenha muitas informações e se aproxime em 

seu diagnóstico da realidade, jamais poderá fazer uma previsão de todos os efeitos que serão 

verificados no mundo dos fatos, já que há uma série de outros fatores sociais, econômicos e 

até psicológicos que não poderão ser adiantados na análise feita no presente sobre o futuro.  

 

Sobre o tema, porém tratando especificamente das desonerações fiscais, FERRAZ 

destaca as dificuldades de se antever quem será o verdadeiro beneficiário da desoneração 

fiscal. Segundo o autor, a diminuição da carga tributária repercute numa cadeia de agentes 

econômicos, o que impossibilita a definição prévia do beneficiário e demonstra que a 

extrafiscalidade atuaria tão-somente no “campo do dirigismo e não da autêntica direção fiscal 

(ou da economia)”.
319

 Com efeito, isso reflete os problemas decorrentes da imprevisibilidade 
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dos instrumentos extrafiscais a serviço da intervenção do Estado, independente da natureza 

oneratória ou desoneratória do mecanismo escolhido.  

 

Toda essa dificuldade não significa que as normas tributárias indutoras sejam um erro 

ou um mecanismo perigoso demais para ser utilizado. A perspectiva aqui colocada tem a 

intenção de demonstrar a necessidade de controle desses efeitos, já que, ainda que estejam 

vinculados a finalidades absolutamente dignas da proteção também por parte da 

instrumentalização do Direito Tributário, é possível que as consequências fáticas apresentem 

uma série de problemas que precisarão de uma resposta do Poder Público, especialmente do 

Poder Judiciário. 

 



98 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. OS CRITÉRIOS PARA O CONTROLE DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS 

INDUTORAS  

 

III.1 A necessidade de definição de critérios de controle sobre a utilização do Direito 

Tributário como instrumento 

 

 

A análise feita até este momento tinha a intenção de demonstrar a necessidade 

inafastável de que se estabeleça um controle firme sobre a edição e a eficácia das normas 

tributárias indutoras. O fato de que estas podem gerar um aumento significativo da 

arrecadação estatal, quando se trata de normas que agravam a imposição tributária, é 

reconhecido na doutrina há muito tempo. DUVERGER examina este efeito, por exemplo, sob o 

ponto de vista da progressividade das alíquotas do imposto de renda da pessoa física.
320

 O 

autor reconhece que, em certos países, isso teria um caráter de medida social encaminhada 

para a igualação das riquezas e até em certas ocasiões de uma medida econômica tendente a 

impedir que os indivíduos disponham de uma excessiva quantidade de disposições 

monetárias, mas que termina por gerar um incremento importante nos ingressos públicos.
321

  

 

DUVERGER vê este efeito com naturalidade. Para ele, trata-se de uma constatação o 

fato de que, muitas vezes, o imposto extrafiscal acaba gerando um número bastante 

significativo no aumento das receitas estatais. O problema é que este fato precisa ser analisado 

de forma crítica, tendo em vista que resta claro o perigo gerado por esta situação. Isso porque, 

ainda que as intenções no momento da edição da norma tributária indutora tenham sido as 

melhores, no sentido de realizar a finalidade social ou econômica ali buscada, o incremento 

significativo das receitas acaba tornando-a bastante atrativa do ponto de vista do erário, 

mesmo que ineficaz do ponto de vista econômico-social. Assim, o que era para ser uma norma 

precipuamente intervencionista, se torna uma norma arrecadatória. E o que era para ser 

temporário, se torna definitivo.    
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Nesta linha, também se reconhece que o forte apelo pela instrumentalização do Direito 

Tributário apresenta uma série de riscos que não podem ser desconsiderados. Uma boa parte 

desses riscos decorre da hipertrofia na busca de objetivos estatais por meio da tributação, 

sendo, por isso, necessária a definição de mecanismos de controle específicos para que não 

haja um verdadeiro “fetiche” na consecução de fins constitucionais pela via fiscal 

instrumentalizadora.
322

 A verdade é que há grande apelo político e social pela defesa de 

finalidades como, por exemplo, a redução das desigualdades, a proteção do meio ambiente e a 

saúde da população. É evidente a simpatia que todas estas causas políticas geram na 

sociedade, mesmo que sejam instrumentalizadas a partir da via tributária.  

 

No entanto, ainda que seja clara a possibilidade de utilização do Direito Tributário 

com este fim, a verdade é que ele é um dos instrumentos disponíveis, mas não o único para a 

promoção das finalidades públicas. Além disso, o modo como isso será feito deverá ser objeto 

de um controle mais rigoroso, como destacado por WERNSMANN. Segundo o autor alemão, o 

controle sobre as normas tributárias indutoras não restringe o poder do legislador de editá-las, 

até mesmo porque, ainda que ele tenha uma grande liberdade no que diz respeito ao “se” da 

utilização da indução fiscal, no que se refere ao “como” utilizá-la, ele se sujeita a um controle 

mais rigoroso.
323

 Nesse ponto, o autor destaca que o legislador tem uma ampla margem de 

apreciação com relação à escolha do objeto (o “se” da carga tributária). Tomada esta decisão, 

no entanto, a forma como isto será feito (o “como” da carga tributária) deverá estar 

estritamente ligado ao princípio da igualdade, e ser implementado de forma coerente com a 

decisão tomada.
324

  

 

Por essa razão, WERNSMANN prevê a necessidade de um controle especial sobre a 

estrita igualdade destas medidas tributárias, com uma justificação específica, com relação à 

finalidade almejada. Este teste não é necessário quando a lei tributária pode ser justificada, 

prontamente, com um objetivo fiscal (Fiskalzwecknorm). Assim, esta “justificação especial” 

(besondere Rechtfertigung) se faz necessária a partir do momento em que a norma não pode 
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mais ser justificada como uma norma de propósito fiscal e passa a ser uma exceção à decisão 

básica sobre a carga tributária em geral, ou seja, uma norma com propósito de direção 

(Lenkungszwecks).
325

 

 

Em sentido semelhante, SCHOUERI, mesmo optando por identificar a norma tributária 

indutora apenas através da existência de efeitos indutores, reconhece a necessidade de que se 

busque a fundamentação (no sentido de justificativa) para o controle sobre este tipo de 

aplicação da norma tributária.
326

 A conclusão do autor é expressa com relação à necessidade 

de determinação de limites para esta aplicação do tributo, ao asseverar que o emprego indutor 

da norma tributária é legítimo e corriqueiro, mas, “como todo o direito, não pode ultrapassar 

os limites para o qual foi concebido”.
327

 Assim, o fato de a Constituição não vedar, e até 

mesmo estimular, a edição de leis versando sobre determinadas finalidades estatais, não 

implica a atribuição ao legislador de uma competência ilimitada. Em trabalho de co-autoria, 

SCHOUERI e RUBINSTEIN reforçam esta ideia: “apesar da vagueza característica das normas 

finalísticas, existe um limite decorrente da própria definição do critério finalístico que as 

reveste”.
328

  

 

Nesse sentido, a eleição de critérios e a escolha do mecanismo tributário precisam 

estar atentas à existência e à efetividade dos outros mecanismos disponíveis para a realização 

dos objetivos estatais, como, por exemplo, a criação de normas regulamentadoras (na área 

administrativa). A regulamentação de determinados temas na seara administrativa pode ser 

um caminho muito mais adequado do que a utilização do tributo como meio de indução do 

comportamento. Não suficiente, até mesmo dentro do Direito Tributário há mais de um 

mecanismo a disposição do legislador e dos membros do Poder Executivo, como a utilização 

da desoneração através da concessão de regimes especiais, por exemplo, em detrimento do 

caminho das isenções ou da oneração tributária.  
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Sendo assim, a utilização do argumento da extrafiscalidade e da finalidade de alcançar 

algum dos objetivos estatais definidos pelo próprio texto constitucional não pode se 

transformar numa válvula de escape dos Poderes Legislativo e Executivo ao controle 

jurisdicional. Em outras palavras, as normas tributárias indutoras não podem ser usadas como 

uma “cômoda” justificativa para os mentores da política financeira garantirem o aumento 

arrecadatório, sem a submissão plena às garantias tributárias também previstas 

constitucionalmente. Nessa linha, SCHMÖLDERS, tratando dos impostos com “finalidade 

moralizadora acessória”, exemplificados pelo autor como os impostos sobre o ópio e o álcool, 

afirma que muitas vezes estas justificativas não passam de um engano e de um cômodo 

argumento para os mentores da política financeira, e não de um mecanismo para conseguir a 

“promoção da moralidade”.
329

 

 

É nesta perspectiva que a necessidade de controle da utilização instrumental do Direito 

Tributário cresce de importância, uma vez que o tributo se torna um mecanismo fácil para a 

restrição de direitos e garantias fundamentais, ainda que sob um viés de promoção de outras 

finalidades caras à sociedade, sem que haja um controle rígido (i) sobre o modo como isso é 

realizado e (ii) sobre a efetiva promoção dessas finalidades outras que justifiquem a restrição 

sobre os direitos de propriedade, de liberdade, de igualdade e sobre a capacidade contributiva.  

 

Nesse âmbito, não se pode desconsiderar que a utilização do Direito Tributário como 

instrumento para intervenção no domínio econômico traz os riscos da relativização, da erosão 

e até mesmo da restrição demasiada dos direitos fundamentais inevitavelmente limitados pela 

escolha desse mecanismo. A opção pelo instrumento da tributação precisa necessariamente 

levar em conta a restrição trazida aos direitos fundamentais de propriedade, de liberdade e de 

igualdade do contribuinte.  

 

De fato, a utilização extrafiscal que visa a induzir o comportamento do cidadão e das 

empresas tem em comum um aspecto antiliberal, como destaca LEVMORE. Ao tratar do tema 

das normas que têm a intenção de internalizar os custos – como acontece nos exemplos de 

normas tributárias indutoras no âmbito do cigarro ou das normas ambientais –, o autor norte-

americano chega a falar em legislação de autoajuda (“self-help legislation”), porque ela acaba 

impondo custos às pessoas que podem não compartilhar das aspirações da maioria, 
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restringindo a sua liberdade.
330

 O problema é que essa restrição ocorre apenas pela 

expectativa de efeitos desse tipo de norma, o que explica a necessidade de atuação visando a 

finalidades constitucionalmente legítimas, justificáveis e, acima de tudo, que sobrevivam a 

uma detida análise de sua proporcionalidade e coerência.
331

 

 

Isso demonstra que a doutrina vem reconhecendo a necessidade de que haja o efetivo 

controle sobre a utilização instrumental do Direito Tributário como mecanismo para a 

promoção de finalidades extrafiscais. A ideia de um controle mais rígido sobre as normas 

tributárias marcadas pela extrafiscalidade não significa que se pretenda afastar a possibilidade 

dessa utilização. Como destacado já no início deste estudo, o Direito é reconhecidamente um 

instrumento para a realização de finalidades e o Direito Tributário não foge a esta realidade. 

No entanto, mesmo que esteja autorizado constitucionalmente a promover outros fins, que não 

a mera arrecadação dos encargos necessários à manutenção da máquina pública, o fato é que o 

Poder Legislativo e o Poder Executivo não detêm um “cheque em branco” no que se refere ao 

modo como isso deve ser feito. Apesar da dificuldade de se estabelecer o limite de aplicação 

deste tipo de norma finalística, reconhecendo-se a complexidade de se determinar “até onde 

se pode ir na busca do fomento de determinada finalidade constitucional”,
332

 o objetivo é 

definir, ao máximo, os limites dessa utilização, estabelecendo critérios para que isso seja feito 

sem restringir de forma desproporcional os direitos fundamentais dos contribuintes.  

 

 

III.2 Os critérios de controle para utilização das normas tributárias indutoras 

 

III.2.1 O princípio da igualdade, a capacidade contributiva e o controle de eficácia 

 

 

O capítulo II analisou de forma aprofundada os primeiros critérios de controle que ao 

nosso entender devem ser aplicados às normas tributárias indutoras. Como destacado por 
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TIPKE ao tratar de incentivos fiscais e subvenções, todo o tributo marcado pela extraficalidade 

“tem de ser eficaz e imprescindível para cumprir o fim dirigista por eles perseguido”. Assim, 

para corresponder ao princípio da igualdade os incentivos “devem ser concedidos segundo 

princípios adequados ao objeto, tais como o princípio da necessidade ou o princípio do 

mérito”.
333

  

 

Com efeito, o princípio da isonomia impõe que a diferenciação dos contribuintes 

ocorra de forma a respeitar um critério adequado e razoável com relação à finalidade indutora 

perseguida pela norma. É ele quem vai controlar a impossibilidade de aplicação de critérios 

arbitrários. Além disso, a aplicação da capacidade contributiva servirá para controlar se a 

norma tributária incide, de fato, sobre uma manifestação de riqueza compatível com a 

incidência daquela carga tributária, e sem afetar o mínimo existencial e provocar o confisco 

da propriedade privada. Como referido, a mitigação na aplicação da capacidade contributiva 

como regra geral de discriminação dos contribuintes só se justifica perante a existência de 

uma eficácia indutora, que legitime a necessidade de intervenção na ordem vigente e trabalhe, 

de forma eficaz, para extinguir o cenário de desigualdade que reclama a intervenção política. 

Por essa razão, o controle de eficácia também se mostra fundamental como forma de legitimar 

a utilização das normas tributárias indutoras, na medida em que, conforme já analisado, não 

há norma indutora, sem efeito indutor.  

 

 Em que pese a importância destes critérios, eles não esgotam a temática do controle 

sobre estas normas e, por isso, a necessidade de desenvolvimento da matéria, a partir de uma 

consolidação dos critérios objetivamente aplicáveis para o controle pelo Poder Judiciário 

desta forma de intervenção na ordem econômica e social. É o que passamos a fazer.  

 

 

III.2.2 O exame da proporcionalidade 

 

 

Mesmo que seja claro que a própria Constituição tenha legitimado a função indutora 

no Direito Tributário, o fato é que ela mesma previu o princípio da igualdade dentre os 

direitos fundamentais dos contribuintes; impondo, dessa forma, a necessidade do exame da 
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existência ou não de uma justificativa válida para o tratamento diferenciado. ÁVILA adverte 

que quando se trata de normas tributárias diretivas, que exercem influência sobre os 

comportamentos econômicos, há o tangenciamento de direitos de liberdade do cidadão que 

devem ser analisados quanto à sua compatibilidade com os direitos fundamentais (por 

exemplo, liberdade, propriedade, esfera privada). Por essa razão, a intensidade dessas 

recomendações comportamentais precisa ser examinada através do exame da 

proporcionalidade.
334

  

 

O tema também é destacado por TABOADA ao analisar a jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Espanhol. Esta Corte Superior resume bem a questão sobre a necessidade de 

aplicação do exame da proporcionalidade quando se está diante de normas tributárias 

extrafiscais, em que o critério de diferenciação entre os contribuintes não se encontra mais na 

sua capacidade econômica: para que a diferenciação resulte constitucionalmente lícita, não 

basta que o fim que ela persegue seja lícito, é indispensável também que as consequências 

jurídicas que resultam desta distinção sejam adequadas e proporcionais a este fim. Assim, é 

necessário que a relação entre a medida adotada, o resultado produzido e o fim pretendido 

pelo legislador superem o juízo de proporcionalidade em sede constitucional, evitando 

resultados gravosos ou desmedidos.
335

  

 

As normas tributárias indutoras, portanto, precisam ser avaliadas sob o prisma dos 

direitos fundamentais envolvidos. Isso porque elas são normas interventivas (Eingriffsgesetze) 

porque, direta ou indiretamente, reduzem a esfera privada do contribuinte, atingindo seus 

direitos de liberdade, propriedade, dignidade e outros bens conforme seu âmbito de 

atuação.
336

 Estas restrições inerentes à figura tributária são justificadas em geral pela 

necessidade de repartição dos encargos públicos e, por isso, o critério de medição nesses 

casos é a capacidade contributiva, enquanto possibilidade econômica de contribuir para o 

custeio social. Quando, porém, nos referimos às normas tributárias indutoras o critério de 

legitimação é outro e as restrições a estes direitos passam a ser justificadas por uma finalidade 
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pública que não se confunde com a arrecadação de recursos, ainda que esta ocorra como 

consequência da utilização do tributo como mecanismo de intervenção.  

 

Neste ponto, é preciso ainda destacar que mesmo quando estamos diante de uma 

norma tributária indutora benéfica, ou seja, vinculada a concessão de um determinado 

benefício fiscal, pode haver restrição de direitos fundamentais dos contribuintes – mais 

especificamente daqueles que não recebem o mesmo tratamento benéfico. Conforme já 

destacado no capítulo I, a concessão de incentivos fiscais pode, por exemplo, trazer graves 

problemas no campo da concorrência entre as empresas do mesmo ramo e que possuem o 

mesmo mercado consumidor, quando se estabelece um regime tributário diferenciado para 

uma ou algumas delas. A livre concorrência depende de uma paridade de armas entre os 

agentes do mercado, que assegure à igualdade de meios para atuar na ordem econômica, 

estando diretamente vinculada aos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade. Ao 

Estado, cabe, portanto, garantir a coexistência harmônica das liberdades, especialmente entre 

a liberdade de concorrência, sem criar favorecimentos irrazoáveis entre os contribuintes, que 

possam causar uma restrição ao direito de liberdade de concorrência ou ao direito de 

tratamento isonômico. Como destaca SCHOUERI, seria no mínimo incoerente que o legislador 

tributário, a quem é facultado utilizar-se da norma tributária para a correção de falhas de 

mercado ou para a busca de objetivos prestigiados pela ordem econômica, fosse ele mesmo 

causador destas falhas, contribuindo para as desigualdades que deveria combater.
337

 Mesmo 

este tipo de norma tributária indutora, portanto, depende de uma ponderação entre os direitos 

envolvidos, na medida em que não poderá ser analisada de forma isolada, sem a consideração 

dos efeitos produzidos para o sistema tributário de forma global.  

 

Assim, a nova finalidade e o novo critério da norma tributária indutora estão sujeitos 

ao exame da proporcionalidade, a fim de que se verifique se a medida adotada é, de fato, 

proporcional e não excessiva.
338

 Nessa linha, SCHOUERI defende que a compatibilização entre 

a capacidade contributiva e outros valores constitucionalmente prestigiados impõe que 

diferentes tratamentos tributários devam ter por base uma proporcionalidade.
339

 É necessária, 
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neste caso, a ponderação de valores e bens jurídicos, através da aplicação do postulado da 

proporcionalidade.
340

 

 

 A proporcionalidade é um postulado normativo, no sentido de ser um dever estrutural 

que impõe condições para a aplicação do Direito. Trata-se de uma metanorma, que estabelece 

a estrutura de aplicação de outras normas, princípios e regras.
341

 Dessa forma, o exame da 

proporcionalidade é um postulado, aplicável às situações em que há uma relação de 

causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, servindo 

como um mecanismo de controle dos atos legislativos e do Poder Público em geral.
342

  

 

Segundo LANG, que utiliza tanto a expressão princípio da proporcionalidade 

(Grundsatz der Verhältnismäßigkeit), como proibição de excesso (Übermaßverbot), este 

princípio exige uma racionalidade na relação entre meio e fim (Rationalität der Zweck-Mittel-

Relation).
343

 Esta descrição da proporcionalidade como critério determinante da relação entre 

meio e fim é, contudo, criticada por BARAK. Para o autor israelense, esta descrição é 

incompleta, porque sugere que os únicos fatores relevantes para o exame da 

proporcionalidade seriam as finalidades e os meios escolhidos para alcançá-las. Isso não seria 

correto porque os meios não são examinados apenas em relação à finalidade almejada; eles 

são também analisados em sua relação com os direitos fundamentais. Com efeito, o autor 

considera a proporcionalidade como critério para legitimar a realização apenas parcial dos 

direitos fundamentais, servindo, assim, para justificar sua não realização plena.
344

  

 

O exame, portanto, envolve não apenas a relação meio e fim, como também a relação 

destes com a restrição dos direitos fundamentais envolvidos. De fato, todos os aspectos que 

fazem parte deste exame estão diretamente relacionados com os direitos fundamentais. O 

objetivo da aplicação do postulado da proporcionalidade é exatamente legitimar uma restrição 

proporcional dos direitos fundamentais, com o perdão para a redundância. Assim, sua 
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aplicação envolve a análise de três aspectos distintos
345

: (i) adequação (Geeignetheit, rational 

connection): a medida deve ser capaz de promover a finalidade almejada; (ii) necessidade 

(Erforderlichkeit, necessity): dentre todas as medidas adequadas, deve ser escolhida aquela 

que menos restrinja o princípio da igualdade; e (iii) proporcionalidade em sentido estrito 

(Verhältnismäßigkeit i.e.S, proportionality stricto sensu): a medida deve trazer mais 

benefícios do que malefícios no que tange a promoção dos direitos fundamentais.
346

 Passamos 

então a analisar estes aspectos separadamente.  

 

 

III.2.2.1 Adequação 

 

 

Em primeiro lugar, a norma tributária indutora precisa ser uma medida capaz de 

promover a finalidade extrafiscal para a qual ela foi criada. Em uma analogia fácil, pode-se 

dizer que o remédio precisa ser adequado para o enfrentamento da doença. No caso da 

utilização da tributação com finalidades interventivas ou dirigidas, é preciso que a medida 

adotada seja realmente capaz de promover a finalidade almejada. A exigência é que os meios 

utilizados pela lei possam realizar ou, no mínimo, avançar na direção da realização do 

propósito subjacente da lei. O próprio termo em inglês (rational connection) demonstra esta 

exigência de uma conexão racional e adequada entre a medida e a finalidade. O que se exige é 

que o meio legal escolhido avance suficientemente na realização da finalidade, e para isso ele 

precisa ser adequado à finalidade.
347

 Por essa razão, a escolha deve ser por um meio cuja 

eficácia (e não o meio, ele próprio) possa contribuir para a promoção gradual do fim.
348

  

 

O exame aqui é concreto, sobre a existência ou não da promoção das finalidades 

almejadas a partir do critério adotado para tanto. Para MOSCHETTI, é preciso que se respeite à 
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adequação entre meio e fim, porque, se o meio utilizado não for estruturalmente idôneo para 

atingir o interesse coletivo perseguido, não haverá como se defender que a norma exista para 

realizá-lo.
349

 Ou seja, não se poderá falar em norma tributária indutora se esta não for 

adequada à realização da finalidade extrafiscal que a justifica. Por este motivo, o controle 

sobre essas normas passa pela necessidade de justificação, na qual se analise a adequação da 

medida para a promoção da finalidade almejada.
350

 Sendo assim, podemos verificar que para 

obedecer ao postulado da proporcionalidade, a norma tributária indutora precisará, primeiro, 

ser uma medida adequada para a promoção da finalidade extrafiscal que visa a promover. Isto 

é, será preciso examinar se a tributação, aplicada daquela forma, será um meio capaz de 

realizar o fim que a justifica. 

 

Para analisar a adequação da medida adotada, a avaliação do Poder Judiciário deve 

considerar se a escolha feita foi por um meio que promova minimamente a finalidade 

almejada. Ou seja, basta que o Poder Legislativo, no caso, tenha escolhido um meio que 

promova minimamente o fim, mesmo que esse não seja o mais intenso, o melhor, nem o mais 

seguro.
351

 Com isso, se preserva o princípio da separação dos poderes, e o âmbito de liberdade 

dos Poderes Legislativo e Executivo de tomarem suas decisões.  

 

Este é o caminho adotado pelo Supremo Tribunal Federal quando analisa a adequação 

de determinada medida. E pode ser exemplificado pela análise realizada quando do 

julgamento da constitucionalidade da obrigatoriedade do exame da Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB para o exercício da profissão. Em seu voto, o Ministro Relator Marco Aurélio 

realiza exatamente uma análise da adequação da medida adotada (exigência do exame) com 

relação à finalidade almejada (a avaliação sobre a existência das condições mínimas para o 

exercício escorreito da advocacia), e afirma, com base no posicionamento de ÁVILA e do 

Tribunal Constitucional alemão, que só deve haver declaração da inconstitucionalidade por 

violação à adequação nos casos em que a medida restritiva apresentar-se evidentemente 

incapaz de atingir a finalidade para a qual foi instituída e não for, de qualquer maneira, 

plausível e justificável. O voto é expresso em adotar essa postura: “Aplicando-o ao caso, 
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consigno que o exame da Ordem atesta conhecimentos jurídicos, o que o faz congruente com 

o fim pretendido – o de proteger a sociedade dos riscos relativos à má operação do Direito. O 

quadro social antes descrito revela a adequação da exigência do exame da Ordem à realidade 

brasileira.”
352

 A mesma análise gerou outro desfecho no julgamento em que a Corte examinou 

a constitucionalidade de uma lei que exigia para o exercício legal da profissão de corretor de 

imóveis a apresentação de um atestado “de capacidade intelectual e profissional e de boa 

conduta”. Nesse caso, concluiu-se que a profissão não exigia tal comprovação e que, portanto, 

o meio era inadequado para a promoção da finalidade (regulamentação e controle da 

profissão), não sendo assim constitucional a restrição ao direito do livre exercício 

profissional.
353

   

 

 

III.2.2.2 Necessidade 

 

 

Em segundo lugar, a medida precisa ser necessária, isto é, deve ser aquela que menos 

restrinja os princípios envolvidos, dentre todas as demais medidas igualmente adequadas para 

promover a finalidade almejada. Trata-se de um dever do Poder Público, que deve escolher a 

medida que traga o menor dano possível para os direitos fundamentais dos cidadãos 

envolvidos.
354

 Dessa forma, o exame da necessidade envolve a verificação da existência de 

meios que sejam alternativos àquele inicialmente escolhido pelo Poder Legislativo, e que 

possam também promover a finalidade pretendida, sem restringir, na mesma intensidade, os 

direitos fundamentais envolvidos.
355

  

 

A comparação é entre o grau de restrição dos direitos fundamentais e do grau de 

promoção da finalidade pública visada, o que envolve a necessidade da ponderação entre 

eles.
356

 Este teste é baseado na premissa de que a utilização dos meios legais é necessária tão-

somente se aquela finalidade não puder ser alcançada através do uso de outro meio 
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(hipotético) que pudesse igualmente satisfazer adequadamente à finalidade, com uma restrição 

menor dos direitos fundamentais envolvidos.
357

 

 

No que tange às normas tributárias indutoras, será preciso analisar se não existem 

outros meios igualmente adequados, mesmo não-tributários, que se prestem à realização 

daquela finalidade sem causar tamanha restrição aos direitos de propriedade, de liberdade, de 

igualdade e da capacidade contributiva dos contribuintes. Assim, o teste envolve a 

consideração de outros meios hipotéticos, para averiguar se, caso existam, estes outros meios 

não poderiam alcançar a mesma realização da finalidade, através de uma limitação menos 

restritiva dos direitos dos contribuintes – sejam eles sujeitos de uma prestação pecuniária mais 

onerosa, ou a um tratamento tributário diferenciado com relação a outros sujeitos beneficiados 

por algum tipo de medida desoneratória.  

 

Também nesse caso, o controle não deve ser feito de forma rigorosa, devendo-se 

respeitar a escolha do Poder Executivo. A verificação do meio menos restritivo deve indicar o 

meio mais suave, em geral e nos casos evidentes, considerando-se, portanto, a média dos 

casos e não a exceção.
358

 Este exame também é realizado pelo Supremo Tribunal Federal e 

pode ser conferido, por exemplo, no caso do julgamento da lei sobre a prisão do depositário 

infiel. Nesse caso, considerou-se que a lei não seria necessária, na medida em que existiam 

outros meios, menos restritivos dos direitos fundamentais atingidos, para a proteção do 

crédito. A Corte Superior entendeu que a prisão civil do devedor-fiduciante no âmbito do 

contrato de alienação fiduciária em garantia violaria o princípio da proporcionalidade, visto 

que o ordenamento jurídico prevê outros meios processuais-executórios postos à disposição 

do credor-fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como medida 

extrema de coerção do devedor inadimplente, não passaria no exame da proporcionalidade em 

razão da proibição de excesso, em sua tríplice configuração: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito.
359
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III.2.2.3 Proporcionalidade em sentido estrito 

 

 

Em terceiro lugar, a norma precisa ser proporcional em sentido estrito (ou, 

razoável).
360

 Para isso, deve ser uma medida que traga mais vantagens do que desvantagens à 

sociedade como um todo, no que toca a realização dos direitos fundamentais. Deve-se, por 

isso, fazer a seguinte pergunta: “O grau de importância da promoção do fim justifica o grau de 

restrição causado aos direitos fundamentais?”.
361

 Este teste exige um equilíbrio entre os 

benefícios obtidos com a realização da finalidade e os danos causados pela restrição aos 

direitos fundamentais para se alcançar tal resultado. Isso porque, a limitação a um direito 

fundamental não poderá ser considerada proporcional em sentido estrito se o dano causado ao 

direito extrapola o benefício auferido.
362

 Assim, é preciso verificar se a promoção da 

finalidade almejada compensa a restrição existente a outros direitos fundamentais, através de 

uma comparação entre os benefícios e os malefícios da medida.  

 

Do ponto de vista das normas tributárias indutoras, por conseguinte, será preciso 

analisar se os benefícios trazidos pela medida são maiores que a restrição causada a partir da 

utilização da tributação para aquela finalidade. Noutro dizer, será preciso verificar se os 

ganhos trazidos a partir da indução do comportamento dos contribuintes para a realização da 

finalidade justificadora da norma é maior que a perda relativa à restrição dos direitos 

fundamentais dos contribuintes, tais como a liberdade, a propriedade, a isonomia e a 

capacidade contributiva. Esta restrição de direitos poderá acontecer tanto para o contribuinte 

que é objeto da norma, a partir de uma oneração, por exemplo, como também para aquele se 

encontra fora do âmbito de aplicação da norma tributária indutora, quando se trata de um 

benefício fiscal, por exemplo.  

 

Este terceiro exame também pode ser verificado na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. Exemplo disso é o caso da declaração de inconstitucionalidade da lei 

paranaense que obrigava a pesagem dos botijões de gás à vista do consumidor como forma de 
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proteção às fraudes. O Plenário concluiu que a medida causava ônus excessivo para as 

empresas, que teriam que possuir uma balança em cada veículo, onerando o preço dos 

botijões. Assim, as restrições causadas aos princípios da livre iniciativa e da propriedade 

privada, nesse caso, não eram compensadas pela promoção da finalidade de proteção dos 

consumidores.
363

  

 

As considerações anteriores demonstram que o exame da proporcionalidade das leis e 

das medidas adotadas pelo Poder Público envolve análises complexas, dependentes da 

ponderação entre as finalidades almejadas e as restrições que elas causam. Mesmo que esta 

não seja uma tarefa simples, que contrapõe a liberdade do Poder Legislativo ou do Poder 

Executivo quanto a suas atividades frente ao controle exercido pelo Poder Judiciário, este não 

pode se furtar em controlar os excessos cometidos pelos outros poderes. Esta é afinal a sua 

tarefa, constitucionalmente definida.  

 

Os casos citados revelam que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a 

necessidade de controle das leis através do postulado da proporcionalidade. Dessa forma, 

ainda que não sejam exemplos de aplicação do exame de proporcionalidade a normas 

tributárias indutoras, o que será analisado adiante, estas decisões da Corte Superior servem 

como demonstração acerca da aplicação da proporcionalidade diante de normas que envolvem 

a confluência de vários princípios, para que se verifique se a medida escolhida pelo Poder 

Legislativo ou Executivo é, de fato, proporcional. A liberdade do Poder Legislativo na 

confecção das leis e do Poder Executivo na definição de medidas políticas não exime o Poder 

Judiciário da sua função precípua de salvaguardar os direitos fundamentais e o cumprimento 

da Constituição.
364

  

 

Esta necessidade cresce de importância diante das normas tributárias indutoras, 

especialmente porque ao utilizar a tributação como meio de intervenção, o Estado pode causar 

restrições aos direitos de liberdade e propriedade, além de se afastar da medida de 
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comparação geral para a distinção dos contribuintes – a capacidade contributiva. Essas 

restrições, por conseguinte, precisam ser ponderadas com a promoção das finalidades 

extrafiscais como forma de controle da atuação pública e salvaguarda dos contribuintes contra 

possíveis excessos.  

 

 

III.2.3 Outros critérios: complementaridade, subsidiariedade, economicidade e cumprimento 

da finalidade 

 

 

O postulado da proporcionalidade, por seu papel de controle estrutural com relação 

aos meios, à finalidade e à restrição de direitos fundamentais envolvidos, é o critério de 

controle mais importante com relação às normas tributárias indutoras. Não obstante seu 

protagonismo com relação ao tema, não pode ser considerado como único critério. Não há, 

porém, um consenso doutrinário sobre os critérios de controle aplicáveis às medidas 

tributárias caracterizadas pela extrafiscalidade. A maioria da doutrina termina por mencionar 

apenas a necessidade de razoabilidade da medida, assim como a não discriminação 

injustificada dos contribuintes, ou seja, o controle pela aplicação do princípio da igualdade.  

 

OLIVEIRA, por exemplo, destaca que o controle sobre os critérios de discriminação dos 

contribuintes possui uma “carga fluida e altamente dependente de normas de interpretação”, 

que dependerá, portanto, da aplicação de “critérios de pertinência, de coerência lógica e de 

razoabilidade, como apontam a doutrina e a jurisprudência”.
365

 PAPADOPOL, por sua vez, 

sugere que o controle das medidas tributárias extrafiscais seja feito através do controle de 

proporcionalidade e de igualdade.
366

 Embora se reconheça a importância destes pontos, já 

enfrentados neste estudo, não nos parece que possam esgotar a matéria.  

 

Nessa linha, ADAMY, tratando do tema da instrumentalização do Direito Tributário no 

âmbito da política ambiental, destaca que esta utilização deveria ser pautada por mais três 
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critérios: complementaridade, subsidiariedade e economicidade. Complementaridade, porque 

as medidas tributárias precisariam ser complementares com relação a outras formas de 

orientação estatal para conservação e proteção do meio ambiente. Subsidiariedade, porquanto 

as medidas administrativas deveriam ser preferidas frente aos mecanismos tributários, já que, 

no segundo caso, haveria possibilidade de que o comportamento fosse “comprado” pelo 

contribuinte. E, economicidade, porque se exigiria que houvesse uma relação entre o meio 

escolhido e o objetivo desejado, justificando assim o encarecimento das atividades que 

atuariam em contrapartida a esta finalidade.
367

 

 

Estes critérios, em resumo, transmitem a ideia de que a tributação não deve ser vista 

como o melhor remédio para todos os males sociais. Apesar de ser instrumento estatal para a 

realização das finalidades públicas, o tributo não é o único e não pode ser visto como a 

solução ideal em todos os casos. Estes critérios, apesar de terem sido delineados no âmbito da 

utilização do tributo para finalidades ambientais, podem ser aplicados a todas as normas 

tributárias indutoras, e não apenas àquelas de cunho ambiental. Assim, qualquer medida 

tributária cuja finalidade seja a persecução de uma finalidade pública precisa se pautar pelos 

critérios da complementaridade, subsidiariedade e economicidade.  

 

Nesse mesmo contexto, FERRAZ defende que se evite todo tipo de dirigismo fiscal, o 

que reduz ou até mesmo elimina a ideia de se utilizarem os tributos com finalidades 

meramente ou diretamente interventoras. Para o autor, que defende a neutralidade da 

tributação, seria melhor buscar outras formas, mais diretas e transparentes, para alcançar a 

finalidade almejada, como, por exemplo, entregar à população de menor renda a parcela que 

lhes corresponderia como restituição dos tributos pagos no consumo de bens essenciais, ao 

invés de reduzir-lhes a tributação.
368

  

 

Ainda que não se adote posição tão extrema, a crítica do autor é relevante ao revelar a 

necessidade de que se busquem outras alternativas para a promoção da finalidade estatal, e 

não necessariamente aquelas diretamente vinculadas à tributação. Nesse sentido, tem razão 

FERRAZ ao afirmar que, por vezes, seria muito melhor que o Estado se utilizasse do produto 
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da arrecadação, de maneira séria e eficiente, para subsidiar direta e abertamente as atividades 

que deseja incentivar. Para o autor, em uma construção bastante feliz da linguagem “o ótimo é 

inimigo do bom”. Por essa razão, mesmo que bem intencionada, as atitudes dirigistas no 

campo tributário (que buscam esse sistema “ótimo” ou perfeito) terminam por inviabilizar que 

o sistema seja simplesmente bom, ou, em outras palavras, acabam por criar um sistema ruim: 

pouco claro, emaranhado, falsamente detalhado, e que não respeita as ideias de 

economicidade e eficiência.
369

 

 

 Em linhas semelhantes, GURGEL DE FARIA, analisando diretamente o tema da redução 

das desigualdades sociais, destaca a atuação da extrafiscalidade para a concretização desse 

princípio, verificando quais seriam os melhores mecanismos para que o Estado promovesse a 

igualdade no desenvolvimento regional. Dentre as suas conclusões, destaca-se a necessidade 

de criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com base no exemplo 

europeu, em que parte das receitas (no caso, 7%) de alguns impostos federais seja destinada 

ao desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, com a utilização da maior parte desse 

valor para investimentos na infraestrutura desses locais.
370

 Esta conclusão do autor em dar 

preferência à vinculação de receitas para o investimento direto insere-se na mesma corrente de 

FERRAZ, uma vez que indica o subsídio direto e vinculado de determinadas receitas para a 

finalidade estatal almejada como melhor opção, em detrimento da utilização de incentivos 

indiretos por meio da tributação.   

 

Além de todos os problemas de complexidade, a utilização do tributo como 

instrumento de intervenção envolverá restrições aos direitos de propriedade, de liberdade e de 

igualdade, que também são bastante caros ao legislador constitucional e dignos de uma série 

de proteções que não podem ser desconsideradas mesmo diante de objetivos justificáveis, 

como a proteção do meio ambiente e da saúde, por exemplo. Ademais, como são 

imprevisíveis os efeitos decorrentes da instrumentalização da tributação, não se poderá 

esperar que a mera criação de normas tributárias indutoras seja suficiente para a promoção de 

um determinado fim. Por isso, a importância de que a utilização do tributo como instrumento 

                                                 
369

 FERRAZ, Roberto. “O Princípio da Capacidade Contributiva na Tributação Ambientalmente Orientada.” In: 

FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributação 2 – Os Princípios da Ordem Econômica e a 

Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 517-562 (p. 543). 
370

 FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A extrafiscalidade e a concretização do princípio da redução das 

desigualdades regionais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 198-206. 



116 

 

 

 

 

ocorra de forma complementar e subsidiária, e não como primeira alternativa para a promoção 

das finalidades públicas.  

 

Aos critérios de complementaridade, subsidiariedade, e economicidade, poderiam 

ainda ser somados outros quatro. Além da aplicação do princípio da igualdade e da 

capacidade contributiva, do controle de eficácia e do exame da proporcionalidade, já 

destacados, caberia ainda um critério vinculado ao cumprimento da finalidade, ou seja, à ideia 

de que se o tributo é instituído para atingir determinada finalidade, quando esta for realizada, 

não há mais motivos para a manutenção de sua cobrança.  

 

Assim, se o objetivo é o atendimento de um fim, a norma tributária indutora não pode 

perdurar no tempo de forma eterna, devendo ser temporária, até o cumprimento deste. Ainda 

que nem sempre isso seja tão claro, haja vista o grau de dificuldade para a promoção de 

algumas das finalidades públicas perseguidas pelos mecanismos tributários, como o caso da 

diminuição das desigualdades regionais ou da distribuição de riquezas, há situações em que o 

cumprimento do fim pode ser mais facilmente verificado, como é o exemplo do equilíbrio da 

balança comercial brasileira (no caso da utilização do imposto de importação), ou do 

enfrentamento de crises financeiras e do incentivo ao consumo nessas épocas (como nos casos 

recentes de utilização de isenções ou de reduções de alíquota do imposto sobre produtos 

industrializados). 

  

Nesses casos, o cumprimento da finalidade que se visava a atingir e a transitoriedade 

da norma indutora precisam ser constantemente analisados. Sobre esse tema, mas na 

perspectiva de contribuições sociais e não de impostos extrafiscais, já disse PAULSEN que 

como “as contribuições têm como característica peculiar a vinculação a uma finalidade 

constitucionalmente prevista, atendidos os objetivos fixados pela norma, nada há que 

justifique a cobrança dessas contribuições”.
371

 A manifestação foi feita em decisão referente à 

cobrança das polêmicas contribuições instituídas pela Lei Complementar nº. 110/01, cujo 
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objetivo era viabilizar o pagamento correto da atualização monetária das contas vinculadas ao 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, que sofreram expurgos por ocasião do 

Plano Verão (janeiro de 1989) e do Plano Collor (abril de 1990).  

 

A constitucionalidade destas contribuições foi definida pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº. 2556 e 2568, em 2012.
372

 A 

decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porém, refere-se à 

discussão acerca da inconstitucionalidade superveniente destas contribuições, exatamente por 

que a finalidade para o qual elas foram instituídas já teria sido cumprida.  

 

Esta questão atinente à inconstitucionalidade superveniente, no entanto, já havia sido 

mencionada pelo Ministro Joaquim Barbosa, em seu voto na ADI nº. 2556. Naquela ocasião, 

o Ministro concluiu pela impossibilidade de se examinar este argumento no estágio em que se 

encontrava a ação, uma vez que “a perda da motivação da necessidade pública legitimadora 

do tributo não era objeto da inquirição, e, portanto a Corte e os envolvidos no controle de 

constitucionalidade não tiveram a oportunidade de exercer poder instrutório em sua 

plenitude.”
373

 Assim, em seu voto, o Ministro fez uma expressa ressalva com relação ao 

“exame oportuno da inconstitucionalidade da contribuição pelo suposto atendimento da 

finalidade à qual o tributo fora criado”, destacando ainda que “a existência das contribuições, 

com todas as suas vantagens e condicionantes, somente se justifica se preservadas sua 

destinação e sua finalidade.”
374

 

 

Sobre este ponto específico, foram ajuizadas novas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (ADIs nº. 5050, 5051 e 5053). Em 

decisão recente nestas ações, o Ministro Relator Roberto Barroso indeferiu a medida cautelar 

pleiteada, mas admitiu as ações sobre o argumento de que há possibilidade teórica de que o 

Supremo Tribunal Federal reexamine a validade de ato normativo declarado constitucional em 

sede de controle abstrato, considerando a existência de alterações supervenientes na realidade 
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 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2556, Relator Ministro 

Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012. 
373

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2556, Voto do Ministro 

Relator Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, p. 9 do Acórdão. 
374

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2556, Voto do Ministro 

Relator Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, p. 9-12 do Acórdão.  
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fática ou na percepção jurídica dominante.
375

 O caso, portanto, continua pendente de uma 

decisão definitiva por parte da Corte Suprema, mas a decisão cautelar quanto ao recebimento 

das ações e o próprio posicionamento já manifestado pelo Ministro Joaquim Barbosa na ADI 

nº. 2556 indicam a possibilidade de que venha a ser declarada a inconstitucionalidade 

superveniente das contribuições a partir do critério de que a finalidade justificadora da sua 

instituição já foi realizada.  

 

Em que pese a discussão refira-se às contribuições, ela pode ser aplicada também ao 

caso das normas tributárias indutoras, que têm igualmente esta característica de vinculação a 

uma determinada finalidade constitucionalmente prevista, sendo esta uma marca fundamental 

do seu regime jurídico. Por isso, também no caso das medidas tributárias extrafiscais, o 

atendimento aos objetivos que justificam sua imposição deve levar necessariamente à 

suspensão da cobrança. Trata-se na verdade de um desenvolvimento lógico da exigência de 

necessidade, na medida em que se o tributo (contribuição ou imposto indutor) não é mais 

necessário para o atendimento daquela finalidade que justificava sua cobrança, simplesmente 

porque esta já foi atendida, não há necessidade – e consequentemente proporcionalidade – na 

sua manutenção.  

 

O exposto até aqui tem a intenção de esclarecer por que o exame sobre a legitimidade 

da cobrança da norma tributária indutora não poderá ser limitado a um controle em abstrato 

do tributo, quando da sua edição. Pelo contrário, para ser efetivo na defesa e proteção dos 

direitos fundamentais envolvidos, é preciso que ele seja constante e duradouro enquanto a 

norma estiver produzindo efeitos.  

 

Com isso se quer dizer que não poderia o Poder Judiciário se furtar a análise da 

matéria simplesmente porque no momento da edição, ou em uma primeira fase de produção 

de efeitos, a norma tenha se mostrado um mecanismo eficaz. Se a partir de determinado 

momento se demonstrar que ela é incapaz de produzir os efeitos pretendidos ou restringe 

sobremaneira outros direitos envolvidos, para ficar apenas em dois exemplos, a partir desse 

momento não se poderá mais legitimar sua cobrança. E esta possibilidade está clara na 

decisão monocrática supracitada do Ministro Roberto Barroso, porquanto reconhece a 

                                                 
375

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5050, Relator Ministro 

Roberto Barroso, Despacho de 11/10/2013 (DJE nº 208, divulgado em 18/10/2013). 
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possibilidade da inconstitucionalidade superveniente de norma tributária, haja vista a 

existência de alterações no quadro fático vigente.  

 

 

III.3 Síntese dos critérios aplicáveis para controle das normas tributárias indutoras 

 

 

As considerações anteriores permitem concluir que as normas tributárias indutoras 

deverão se sujeitar ao controle por parte do Poder Judiciário. Este controle deverá ser feito a 

partir dos seguintes critérios: 

 

(i) princípio da igualdade e da capacidade contributiva: o critério de discriminação 

eleito pelo legislador deve possuir uma relação de pertinência/coerência com a 

finalidade almejada pela norma tributária indutora, para que não seja considerado 

arbitrário ou irrazoável; além disso, ainda que a capacidade contributiva não seja o 

critério de diferenciação principal quando se está diante de medidas tributárias 

extrafiscais, ela ainda deverá nortear a utilização do tributo, especialmente no que se 

refere à escolha de um fato que represente uma manifestação de riqueza e com relação 

à proibição de tributação do mínimo existencial e da vedação de utilização de tributos 

com efeitos confiscatórios;  

 

(ii) controle de eficácia: a medida tributária extrafiscal precisa, necessariamente, 

produzir efeitos na realidade econômica e social vigente para ser legítima, isso porque 

o afastamento parcial do critério da capacidade contributiva como critério de 

discriminação dos contribuintes só se justifica perante uma medida capaz de, 

efetivamente, reduzir a desigualdade existente, trabalhando eficazmente pela redução 

das desigualdades que justificam a imposição de uma medida deste tipo; 

 

(iii) postulado da proporcionalidade: a utilização do Direito Tributário como 

instrumento de intervenção sobre o cenário social e econômico vigente implica, 

necessariamente, um determinado grau de restrição nos direitos fundamentais dos 

contribuintes, como a liberdade, a propriedade e a igualdade; por essa razão, a norma 

tributária indutora deverá passar pelo exame da proporcionalidade, para que se 
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verifique se a medida adotada pelo Legislador ou pelo Executivo se mostra adequada à 

finalidade almejada, necessária (no sentido de inexistirem outras medidas tão 

adequadas quanto ela que provoquem uma restrição menor quanto aos direitos 

fundamentais envolvidos) e proporcional em sentido estrito (ou seja, que traga mais 

benefícios do que malefícios através da sua instituição);  

 

(iv) complementaridade: o Direito Tributário não é o único nem o principal 

instrumento para a realização das finalidades públicas, por isto, sua utilização como 

instrumento de intervenção deve ter como característica a complementaridade com 

relação a outras formas de atuação do Poder Público para a realização das finalidades 

elencadas como fundamentais pelo texto constitucional; subsidiariedade: exige-se que 

as medidas administrativas tenham preferência, quando possível, sobre as normas 

tributárias indutoras, não apenas por que a regulamentação é papel específico do 

Direito Administrativo, mas também porque a utilização do Direito Tributário traz 

como consequência a possibilidade, muitas vezes negativa, de pagamento pelo ato 

indesejado; e economicidade: é necessário que haja uma relação de pertinência entre o 

meio escolhido e a finalidade almejada e que esta relação esteja refletida na hipótese 

tributária, levando ao encarecimento das atividades que atuam em contrapartida à 

realização da finalidade buscada; 

 

(v) cumprimento da finalidade: por fim, é preciso que se verifique constantemente a 

necessidade de manutenção da norma tributária extrafiscal, na medida em que ela só 

se justifica enquanto estiver produzindo efeitos e enquanto a finalidade para o qual ela 

foi instituída ainda não foi realizada: uma vez implementado o fim a que ela se 

destinava, não há mais justificativa para a sua manutenção.  

 

 

III.4 O controle sobre as normas tributárias indutoras e a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal  

 

 

Em que pese a necessidade de aplicação destes critérios sobre as normas tributárias 

indutoras, a verdade é que não se encontram com facilidade casos em que o Supremo Tribunal 
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Federal exerceu o devido controle sobre este tipo de norma. A falta de exemplos deste 

controle não pode ser justificada por uma possível falta de normas tributárias exemplificativas 

da utilização da tributação como instrumento em nosso Sistema Tributário Nacional. A 

verdade é que nos últimos anos tem sido cada vez mais frequente a utilização de tributos 

como forma de intervir na economia e na ordem social vigente. Exemplos recentes podem 

ilustrar esta consideração.  

 

Um primeiro exemplo a ser mencionado é a redução das alíquotas do Imposto sobre 

Produtos Industrializados – IPI incidente sobre os automóveis prevista no Decreto nº. 

6.687/2008, cuja intenção era fomentar a economia através da venda de automóveis e da 

manutenção dos empregos nas montadoras de veículos, como medida para combater a crise 

econômica deflagrada no Brasil, e no mundo, em 2008. Um segundo exemplo, que seguiu a 

mesma lógica, foi a redução das alíquotas de IPI para os eletrodomésticos da “linha branca”, 

através do Decreto nº. 6.825/2009. Um terceiro exemplo ilustrativo da utilização do Direito 

Tributário em seu viés instrumental está no aumento das alíquotas do Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e Títulos e Valores Mobiliários – IOF incidente 

sobre as operações realizadas pelas administradoras de cartão de crédito sobre compras de 

clientes efetuadas no exterior, através do Decreto nº. 7.454/2011. E, um quarto exemplo, a 

extensão do aumento do IOF também para os cartões pré-pagos, utilizados com moeda 

estrangeira no exterior, por meio do Decreto nº. 8.175/2013. A intenção, nesses casos, era 

preservar a balança comercial brasileira, em uma tentativa de frear o aumento do consumo no 

exterior.  

 

Estas situações são meramente exemplificativas do uso cada vez mais constante do 

tributo como forma de intervir no cenário econômico e social vigente, ora incentivando, ora 

desestimulando, determinados comportamentos por parte dos contribuintes, conforme a 

finalidade almejada naquele momento. Assim, está claro que a falta de exemplos na 

jurisprudência sobre o controle neste tipo de norma não pode ser justificada na ausência de 

normas tributárias desta categoria. Uma possível explicação mais lógica talvez decorra da 

ideia de que este tipo de utilização da norma tributária – em seu caráter instrumental – fugiria 

do controle do Poder Judiciário.  
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Um exemplo deste entendimento pode ser encontrado no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 159.026, julgado em 30 de agosto de 1994, pela Primeira Turma do 

Supremo Tribunal Federal. Tratava-se de julgamento acerca da constitucionalidade do artigo 

6º do Decreto-lei nº. 2.434/1988
376

 que fixou uma data posterior como termo inicial para o 

aproveitamento de isenção criada no âmbito do Imposto sobre as Operações de Câmbio.
377

 

Esta era uma evidente medida extrafiscal, com a finalidade de incentivar o ingresso de 

produtos escassos no mercado nacional.  

 

Conforme o voto do Ministro Relator Ilmar Galvão, é possível verificar que a 

argumentação dos contribuintes, no caso, era no sentido de que a protelação do início da 

vigência do benefício fiscal representaria arbitrariedade, porque não haveria qualquer 

justificativa para o diferimento da vigência do benefício fiscal diante da finalidade da norma 

(o ingresso imediato de bens escassos no mercado nacional). No entendimento da Primeira 

Turma, contudo, seguindo o voto do Ministro Relator Ilmar Galvão, “não poderia o Poder 

Judiciário estender a isenção de modo a alcançar as operações não previstas pelo legislador, 

tendo em vista que o ato de que decorre a isenção fiscal escapa ao seu controle”.
378

 O 

argumento é que a isenção fiscal decorre do implemento de política fiscal e econômica do 

Estado, tendo em vista o interesse social, e, nesse sentido, seria ato discricionário que 

escaparia do controle do Poder Judiciário, por envolver juízo de oportunidade e conveniência 

do Poder Executivo. Este argumento, aliás, foi utilizado em outras decisões análogas.
379

 

 

Com a devida vênia para o posicionamento do Ministro Ilmar Galvão, entendemos que 

se trata de grande equívoco considerar que a utilização da norma tributária com objetivos 

                                                 
376

 Art. 6° Ficam isentas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas 

a Títulos e Valores Mobiliários as operações de câmbio realizadas para o pagamento de bens importados, ao 

amparo de Guia de Importação ou documento as semelhado, emitida a partir de 1° de julho de 1988. 
377

 Assim a ementa: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DECRETO-LEI Nº 2.434/88. 

ISENÇÃO NAS OPERAÇÕES DE CÂMBIO REALIZADAS PARA PAGAMENTO DE BENS 

IMPORTADOS AO AMPARO DA GUIA EMITIDA A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 1988. ALEGADA 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. (...) Não cabe ao Poder Judiciário estender a isenção de modo a 

alcancar as operações não previstas pelo legislador, tendo em vista que o ato de que decorre a isenção fiscal 

escapa ao seu controle. Recurso extraordinário conhecido e provido. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 

Recurso Extraordinário nº. 159.026, Relator Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, julgado em 30/08/1994). 
378

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Voto do Ministro Relator Ilmar Galvão no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 159.026, Primeira Turma, julgado em 30/08/1994, p. 546 do Acórdão.  
379

 A título exemplificativo: BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 

nº. 360461, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 06/12/2005; BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº. 344331, Relatora Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, julgado 

em 11/02/2003; BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº.  188951, Relator Ministro 

Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 16/05/1995; BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso 

Extraordinário nº. 149659, Relator Ministro Paulo Brossard, Segunda Turma, julgado em 04/10/1994. 
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extrafiscais, como ocorre no caso das isenções tal como esta antes referida, de alguma forma 

“escapa do controle do Poder Judiciário”. O fato de os critérios de controle não serem os 

mesmos em nada altera a necessidade de existência deste controle.  

 

É preciso, portanto, destacar que as normas tributárias indutoras precisam estar 

sujeitas a outro tipo de controle do que aquele aplicável sobre as normas tributárias com 

função arrecadatória. Isso não significa, reitera-se, a não-sujeição a nenhum controle, mas sim 

a um controle com critérios diferentes, que sejam capazes de aferir a função e a finalidade 

daquela norma na ordem econômica e social vigente, podendo examinar a sua legitimidade 

diante do Sistema Tributário Nacional. Isso significa dizer, em outras palavras, que o uso de 

normas tributárias como instrumentos de atuação sobre a ordem econômica e social não 

prescinde do devido controle do Poder Judiciário sobre o modo como isto é feito, tendo em 

vista, especialmente, as restrições aos direitos fundamentais dos contribuintes – uma 

consequência inafastável quando se está diante do uso de normas tributárias.  

 

 Na prática, porém, o Supremo Tribunal Federal não tem feito este tipo de controle. De 

um lado, há casos, como os anteriormente citados, em que o Tribunal declina do seu papel de 

controlador das normas e das restrições aos direitos fundamentais e simplesmente declara que 

estas normas seriam atos discricionários e, nesse sentido, estariam fora do âmbito de controle 

do Poder Judiciário. De outro lado, em casos efetivamente julgados em seu mérito, a 

discussão normalmente limita-se à aferição da existência ou não de uma restrição ao princípio 

da isonomia. Alguns exemplos podem ilustrar este fato.  

 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1643, o Tribunal Pleno 

julgou a constitucionalidade do inciso XIII do artigo 9º da Lei nº. 9.317/1966,
380

 que vedava 

aos profissionais liberais a opção pelo regime simplificado de tributação (SIMPLES).
381

 A 

alegação era de restrição ao princípio da isonomia e a conclusão foi pela constitucionalidade 

da medida, pois, segundo o Ministro Relator Maurício Corrêa não haveria ofensa ao princípio 

                                                 
380

 Art. 9º Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: (...) XIII - que preste serviços profissionais de 

corretor, representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, 

músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, economista, 

contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, 

professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício 

dependa de habilitação profissional legalmente exigida. 
381

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1643, Relator Ministro 

Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2002. 
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da isonomia tributária, porque a lei tributária – e esse foi o caráter reconhecido à Lei nº. 

9.317/1996 – “pode discriminar por motivo extrafiscal entre ramos de atividade econômica, 

desde que a distinção seja razoável, como na hipótese vertente, derivada de uma finalidade 

objetiva e se aplique a todas as pessoas da mesma classe ou categoria.”
382

 Como se percebe 

pela leitura deste trecho do voto, o único critério utilizado para aferir a legitimidade desta 

norma foi a restrição ao princípio da igualdade, sem que se enfrentasse outras questões como 

a proporcionalidade da medida, seus efeitos e a possível restrição à livre concorrência.  

 

Em outra ocasião, foi julgada a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1276, para 

aferir a constitucionalidade da Lei Estadual do Estado de São Paulo nº. 9.085/1995,
383

 que 

criou um incentivo fiscal para as empresas que contratassem empregados com mais de 

quarenta anos, a fim de incentivar o mercado de trabalho nesta faixa etária. Assim, as 

empresas que tivessem mais de 30% dos seus funcionários acima de quarenta anos teriam 

uma isenção sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.
384

  

 

Neste caso, entendeu-se que “a Assembleia Legislativa Paulista usou o caráter 

extrafiscal que pode ser conferido aos tributos, para estimular conduta por parte do 

contribuinte, sem violar os princípios da igualdade e da isonomia”. A autorização ao uso deste 

tipo de medida tributária foi reforçada no voto proferido pela Ministra Relatora Ellen Gracie: 

“a Casa Legislativa Paulista utilizou-se, legitimamente, do caráter extrafiscal que pode ser 

conferido aos tributos, para estimular uma conduta por parte do contribuinte, abrindo mão de 

uma parte da receita do Estado, para tentar equilibrar uma situação de desigualdade social.”
385

 

Neste julgamento, portanto, foi reconhecido a possibilidade de uso de normas tributárias 

indutoras, e seu controle foi feito, novamente, tendo em vista apenas a restrição ao princípio 

da isonomia.  

 

                                                 
382

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Voto do Ministro Relator Maurício Corrêa no julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº. 1643, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2002. 
383

 Artigo 1º - Fica instituído incentivo fiscal para as pessoas jurídicas domiciliadas no Estado que, na 

qualidade de empregador, possuam pelo menos 30% (trinta por cento) de seus empregados com idade superior 

a 40 (quarenta) anos. 
384

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1276, Ministra Relatora Ellen 

Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2002. 
385

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Voto da Ministra Relatora Ellen Gracie, no julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº. 1276, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2002. 
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 No julgamento do Agravo Regimental nº. 360461, o Supremo Tribunal Federal foi 

instado a manifestar-se sobre a constitucionalidade do artigo 2º da Lei nº. 8.393/1991
386

, que 

criou um benefício fiscal no âmbito do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 

incidente sobre o açúcar de cana, mas aplicável somente para as saídas ocorridas na área de 

atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. Novamente aqui, a discussão 

travou-se sobre a ofensa ao princípio da isonomia, diante do critério espacial da norma 

tributária com evidente intuito extrafiscal. Neste caso, reiterou-se a jurisprudência 

anteriormente destacada no sentido de que a concessão de isenções traduz ato discricionário, 

fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público. Ainda assim, porém, 

enfrentou-se o mérito da isenção para se concluir que ela não violava o princípio da 

igualdade.
387

  

 

O voto do Ministro Relator Celso de Mello destacou que a “ratio” subjacente ao 

tratamento normativo estipulado pela norma, a partir dos próprios reflexos que projeta na área 

econômico-fiscal, evidenciava que a delimitação de ordem espacial condicionante do acesso 

do contribuinte ao benefício legal da isenção tributária, em matéria de IPI sobre o açúcar de 

cana, foi estabelecida com “o fim precípuo de viabilizar a plena realização de objetivo estatal 

nitidamente qualificado pela nota de extrafiscalidade”. Isso porque a mencionada isenção, tal 

como prevista no artigo 2º da Lei nº. 8.393/1991, “objetiva conferir efetividade ao artigo 3º, 

incisos II e III, da Constituição da República, eis que, nesse sentido, a função extrafiscal do 

tributo atua como instrumento de promoção do desenvolvimento nacional e de superação das 

desigualdades sociais e regionais”. Por essa razão, concluiu que a desequiparação operada 

pela norma legal em causa “encontra o seu fundamento racional na necessidade de o Estado 

implementar políticas governamentais, cuja execução lhe incumbe efetivar nos estritos limites 

de sua competência constitucional”.
388

 

  

                                                 
386

 Art. 2° Enquanto persistir a política de preço nacional unificado de açúcar de cana, a alíquota máxima do 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre a saída desse produto será de dezoito por cento, 

assegurada isenção para as saídas ocorridas na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste - SUDENE e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. 
387

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº. 360461, Ministro 

Relator Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 06/12/2005. 
388

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Voto do Ministro Relator Celso de Mello no julgamento do Agravo 

Regimental no Agravo de Instrumento nº. 360461, Segunda Turma, julgado em 06/12/2005. 
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Por fim, um último exemplo pode ser mencionado com relação ao julgamento da 

constitucionalidade da Portaria nº. 8/91 do Departamento de Comércio Exterior,
389

 órgão do 

Ministério da Fazenda.
390

 Esta Portaria vedou a importação de veículos usados, tendo como 

base a competência deste órgão para legislar sobre comércio exterior e sobre o imposto de 

importação, “por sua função predominantemente extrafiscal, por ser muito mais um 

instrumento de proteção da indústria nacional do que de arrecadação de recursos financeiros, 

sendo valioso instrumento de política econômica”. Entendeu-se que, no caso em exame, a 

restrição à importação de bens de consumo usados tinha como destinatários os importadores 

em geral, sejam pessoas jurídicas ou físicas, e, por isso, não haveria ofensa ao princípio da 

isonomia.  

 

 Todos estes exemplos demonstram que, mesmo nas ocasiões em que o Supremo 

Tribunal Federal realizou o controle sobre normas tributárias indutoras, este controle foi feito 

tendo em vista tão-somente a existência ou não de uma violação ao princípio da igualdade. 

Trata-se, portanto, de um controle apenas parcial, que não enfrenta o problema da capacidade 

contributiva, dos efeitos ou da proporcionalidade da medida instituída tendo em vista uma 

finalidade extrafiscal. Ao que parece, o fato de se aceitar que a norma tributária pode ser 

usada como instrumento de intervenção na ordem econômica e social leva ao afastamento da 

possibilidade de um controle mais rígido sobre a forma como isto é feito.  

 

Confunde-se, dessa forma, autorização para instituição com autorização para a 

instituição de qualquer forma, sem se atentar para o fato de que o modo como isto é feito 

necessita ser controlado pelo Poder Judiciário, tendo em vista não apenas a existência de uma 

possível violação ao princípio da isonomia, mas também uma violação desproporcional aos 

princípios da liberdade e da propriedade. Além disso, ignora-se a necessidade de que estas 

normas sofram um controle com relação à sua eficácia, atentando-se para o fato de que se 

estas não se mostram aptas para a produção dos efeitos indutores desejados, não podem ser 

consideradas como legítimas e proporcionais do ponto de vista da restrição causada aos 

direitos fundamentais envolvidos.  

 

                                                 
389

 Artigo 27.  Não será autorizada a importação de bens de consumo usados. 
390

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº. 199619, Relator Ministro Maurício Corrêa, 

Segunda Turma, julgado em 26/11/1996. 
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Assim, a análise a seguir tem a intenção de aplicar os critérios aqui elencados em 

exemplos de normas tributárias indutoras brasileiras. Ainda que o Supremo Tribunal Federal 

não tenha enfrentado a questão desta forma, o exercício nos parece válido para demonstrar 

como o controle sobre este tipo de medida poderia ser feito.  
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CAPÍTULO IV. A APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONTROLE EM EXEMPLOS DE 

NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS NO SISTEMA BRASILEIRO 

 

IV.1 As normas tributárias indutoras no âmbito da proteção do mercado brasileiro e o  

caso da alteração da Alíquota do Imposto de Importação – II pelo Decreto nº. 1.343/1994 

 

 

O primeiro exemplo escolhido para a aplicação dos critérios antes definidos para o 

controle das normas tributárias indutoras envolve a utilização de um dos tributos que mais 

admitem a utilização instrumental do Direito Tributário, qual seja, o imposto de importação. 

Os impostos incidentes sobre a importação e a exportação de produtos são instrumentos 

típicos da utilização do tributo com finalidade indutora, por agirem diretamente sobre a 

economia do país, ao estabelecer as condições para o ingresso e a saída de produtos pelas 

fronteiras nacionais. Exatamente por isso, a competência para alterar suas alíquotas é 

privativa da União (artigo 153, incisos I e II, e §1º, da Constituição)
391

 e ambos não estão 

sujeitos ao princípio da anterioridade (artigo 150, §1º, da Constituição)
392

. 

 

 A utilização da alteração destes tributos para aumentar ou diminuir as importações e as 

exportações é uma constante na política brasileira e traz respostas rápidas da economia, que 

interferem diretamente no equilíbrio da balança comercial brasileira. MACHADO destaca este 

papel do imposto de importação, na medida em que ele permite que os produtos nacionais 

industrializados tenham condições de competir no mercado com seus similares produzidos em 

países economicamente mais desenvolvidos, onde o custo industrial é reduzido, funcionando, 

portanto, como um “valioso instrumento de política econômica”.
393

  

 

Da mesma forma, MACHADO reconhece que o imposto de exportação tem função 

predominantemente extrafiscal, porque “presta-se mais como um instrumento de política 

                                                 
391

 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I importação de produtos estrangeiros; II exportação, 

para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; (...) § 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas 

as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV 

e V. 
392

 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: (...) III cobrar tributos: (...) b) no mesmo exercício financeiro em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; § 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos impostos 

previstos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II. 
393

 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 305.  
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econômica do que como fonte de recursos financeiros para o Estado”.
394

 Este caráter já foi até 

mesmo destacado em lei: o artigo 1º da já revogada Lei nº. 5.072/1966 indicava 

expressamente que o imposto de exportação é “de caráter exclusivamente monetário e 

cambial e tem por finalidade disciplinar os efeitos monetários decorrentes da variação de 

preços no exterior e preservar as receitas de exportação”.
395

  

 

 Não há dúvida, portanto, da possibilidade de utilização de normas tributárias indutoras 

no âmbito dos impostos de importação e de exportação. A autorização constitucional para isso 

é evidente, diante da mitigação da aplicação dos princípios da legalidade e da anterioridade. A 

aplicação dos critérios de controle, contudo, visa a estabelecer limites para a forma como isto 

é feito, utilizando como exemplo um caso paradigmático da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. Trata-se do julgamento do Recurso Extraordinário nº. 225.602, que tratou 

da constitucionalidade da alteração das alíquotas do Imposto de Importação – II pelo Poder 

Executivo em 1995.
396

 O caso é singelo: o Decreto nº. 1.391, de 10/02/1995, previa uma 

alíquota de 32% para o imposto de importação, majorada para uma alíquota de 70% pelo 

Decreto nº. 1.427, de 29/03/1995.  

 

O julgamento, bastante polêmico, se tornou referência não pelo aspecto da 

extrafiscalidade, mas principalmente pelo entendimento da Corte Superior com relação à 

interpretação da regra de irretroatividade prevista no artigo 150, inciso III, alínea a da 

Constituição.
397

 A posição do Tribunal foi bastante restritiva, entendendo que só haveria que 

                                                 
394

 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 310. 
395

 Art. 1º O impôsto de exportação a que se refere o art. 7º, inciso II, da Emenda Constitucional n° 18, é de 

caráter exclusivamente monetário e cambial e tem por finalidade disciplinar os efeitos monetários decorrentes 

da variação de preços no exterior e preservar as receitas de exportação. 
396

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº. 225.602, Relator Ministro Carlos Velloso, 

Tribunal Pleno, DJ 25/11/1998, julgado com a seguinte ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 

IMPORTAÇÃO: ALÍQUOTAS: MAJORAÇÃO POR ATO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. ATO. 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: FATO GERADOR. C.F., art. 150, III, a e art. 153, § 1º. I. - Imposto de 

importação: alteração das alíquotas, por ato do Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em 

lei: C.F., art. 153, § 1º. A lei de condições e de limites é lei ordinária, dado que a lei complementar somente será 

exigida se a Constituição, expressamente, assim determinar. No ponto, a Constituição excepcionou a regra 

inscrita no art. 146, II. II. - A motivação do decreto que alterou as alíquotas encontra-se no procedimento 

administrativo de sua formação, mesmo porque os motivos do decreto não vêm nele próprio. III. - Fato gerador 

do imposto de importação: a entrada do produto estrangeiro no território nacional (CTN, art. 19). 

Compatibilidade do art. 23 do D.L. 37/66 com o art. 19 do CTN. Súmula 4 do antigo T.F.R. IV. - O que a 

Constituição exige, no art. 150, III, a, é que a lei que institua ou que majore tributos seja anterior ao fato gerador. 

No caso, o decreto que alterou as alíquotas é anterior ao fato gerador do imposto de importação. V. - R.E. 

conhecido e provido. 
397

 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do 

início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; 
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se falar em retroatividade (própria) quando a lei atinge fato gerador consumado sob a vigência 

da norma anterior, sendo que no caso, ainda que houvesse contratos celebrados para a 

importação antes da lei, a consumação do fato gerador só teria ocorrido com o desembaraço 

aduaneiro.  

 

Independentemente, no entanto, da controvérsia envolvendo a interpretação restritiva 

conferida pelo Tribunal Superior com relação às garantias constitucionais dos contribuintes e 

à segurança jurídica,
398

 a situação poderia – e, em nosso entender, deveria – ter sido analisada 

sob o enfoque da natureza de norma indutora do imposto de importação. Isso porque, a 

medida, que visava à inibição da importação de diversos produtos, tendo em vista a situação 

precária da balança comercial brasileira à época,
399

 terminou por atingir uma série de 

contribuintes que já tinham contratos de importação assinados e não poderiam mais alterar seu 

comportamento, uma vez que a retroatividade própria não os protegia nesse caso porque o 

fato gerador do imposto de importação é o desembaraço aduaneiro. 

 

Acontece que se o objetivo da norma é influenciar o comportamento do contribuinte, 

necessariamente ela precisa existir antes dele. Como destaca ÁVILA, norma indutora posterior 

ao comportamento que visa a induzir é uma contradição em termos, porque é impossível 

influir em um comportamento já adotado. A própria expressão, portanto, reúne palavras 

contraditórias, caracterizando-se como um oximoro.
400

 O autor, vai além: mais que uma 

contradição em termos, a eficácia retroativa de normas indutoras significaria também uma 

arbitrariedade e um embuste. Arbitrariedade, porque a sua aplicação relativamente a 

comportamentos já adotados careceria de justificação, pela impossibilidade de realização da 

finalidade legal consistente em alcançar objetivos econômicos ou sociais por meio da indução 

(problema de adequação da norma). E, embuste, porque revelaria uma atuação estatal 

totalmente desleal e ainda desconsideraria juridicamente a sua adoção, transformando o 

suposto objetivo de induzir em mero desejo de arrecadar.
401

  

                                                 
398

 Para essa análise, vide: ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no 

Direito Tributário. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 393 e ss. 
399

 Nesse sentido: SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 325. 
400

 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica, p. 395. Ao tratar do tema, ÁVILA faz uma análise baseada na 

necessidade de proteção da confiança do contribuinte, na medida em que uma base de confiança indutora 

aumenta o grau de proteção merecida pela confiança nela depositada, já que atua num âmbito de ação estimulado 

e não neutro ou simplesmente permitido (p. 393-397).  
401

 Ibidem, p. 396.  
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Assim, utilizou-se de norma tributária indutora em um momento em que não se 

poderia mais falar em indução, porquanto para os contribuintes que já estavam em processo 

de importação, a norma não poderia gerar os efeitos indutores esperados – ela não poderia 

trazer nenhuma influência sobre as decisões já tomadas de forma irreversível. Nesse caso, 

como destaca SCHOUERI, “ausente o efeito indutor da norma, no caso concreto, então caberia 

a observância das garantias constitucionais próprias das normas meramente arrecadatórias, 

como a anterioridade”.
402

  

 

Por essa razão, independentemente da decisão proferida pela Corte Superior acerca da 

interpretação constitucional das limitações constitucionais vinculadas à anterioridade e à 

irretroatividade, a natureza da norma deveria ter sido ponderada ao analisar o tema. Até 

mesmo porque, o reconhecimento desta norma como tributária indutora impõe que se 

verifique que a intenção do Executivo, nesse caso, atua em sentido contrário à política 

econômica por ele firmada.
403

  

 

A utilização retroativa da norma tributária indutora, independentemente se própria ou 

imprópria, termina por transformar uma norma com finalidade extrafiscal em uma norma com 

objetivo meramente fiscal. Como o contribuinte, no caso, já agiu, a aplicação da nova norma 

aos efeitos desse comportamento só pode ter a finalidade de arrecadar, não de induzir. Por 

isso, fala-se em desvio de finalidade, tendo em vista que se institui para induzir, porém cobra-

se sem induzir.
404

 Em outras palavras, a indução, transforma-se em verdadeira falácia, que 

simplesmente encobre ou enfeita a finalidade arrecadatória da medida que, na prática, não 

poderá produzir os efeitos supostamente pretendidos.   

 

 A aplicação dos critérios de controle já analisados ao longo do trabalho demonstra a 

irrazoabilidade da medida. Primeiro, com relação ao critério escolhido para definir o aspecto 

temporal da norma, não há como se afastar a violação ao princípio da igualdade. Isso porque 

não há, no caso da norma, uma relação de pertinência e coerência com a finalidade almejada 

(inibir a importação de bens), se a medida é aplicável a contribuintes com contratos de 

importação já assinados, que não poderiam mais alterar seu comportamento. Além disso, no 

                                                 
402

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 326.  
403

 Ibidem, p. 326. 
404

 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 396.  
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que se refere à capacidade contributiva, ainda seria possível discutir o caráter confiscatório da 

nova alíquota de 70%, ainda que este seja um argumento subjetivo.  

 

Segundo, com relação ao critério de controle de eficácia, esta norma tributária 

indutora, com relação a estes contribuintes cujo contrato já havia sido formalizado, é sem 

dúvida ineficaz, porque se mostra incapaz de produzir os efeitos esperados com relação à 

realização ou ao menos à promoção da finalidade subjacente à norma. Trata-se de medida, por 

isso, incapaz de trabalhar de forma eficaz pela sua finalidade.   

 

Terceiro, aplicando-se o exame da proporcionalidade a este caso, também se verifica a 

desproporcionalidade da medida, que não passa nem pelo primeiro critério vinculado à 

proporcionalidade, qual seja, a sua adequação. A norma é inadequada, porque se mostra 

inapta para a realização da finalidade pretendida (proteção da balança comercial através da 

diminuição das importações), com relação aos contribuintes que se encontravam em processo 

de importação, porque estes já não poderiam mais ser influenciados pela norma tributária, 

uma vez que seu comportamento não era mais reversível. De qualquer forma, ainda que se 

superasse essa questão da inadequação, mesmo assim a norma apresentaria problemas com 

relação aos demais critérios.  

 

De um lado, porque ela se mostra bastante restritiva com relação aos direitos 

fundamentais do contribuinte de exercício das suas liberdades com segurança e confiança na 

relação com o Estado. A mudança é drástica e violenta, gerando um encargo cujo valor 

ultrapassa o dobro do anterior e poderia ter sido feita de forma gradual e prospectiva, sem 

afrontar de maneira tão grave a condição dos contribuintes envolvidos. E, de outro lado, com 

relação a estes contribuintes, a medida também se mostra desproporcional em sentido estrito, 

pois não é possível verificar benefícios de desestímulo à importação com relação aos 

contribuintes que já importaram, e por isso, não há que se falar em compensação dos 

malefícios (restrição dos seus direitos de liberdade, propriedade e segurança jurídica) com 

relação aos possíveis benefícios.   

 

 Quarto, com relação aos critérios da complementaridade, da subsidiariedade e da 

economicidade, a medida poderia ser considerada legítima. Isso porque se integrava dentro de 

um cenário de estímulos ao mercado interno e à exportação e de desestímulo à importação, 
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tendo os impostos sobre a importação e a exportação um papel significativo como forma de 

intervenção nesse cenário. Há, no entanto, um problema com relação à economicidade, 

porque não há uma relação de pertinência entre o meio escolhido e a finalidade almejada e, 

também por isso, esta relação não está refletida na hipótese tributária, pelo menos no que se 

refere aos contribuintes cujo contrato de importação já havia sido finalizado.  

 

 E, quinto, no que toca ao critério do cumprimento da finalidade, este exame não teria 

relação com os contribuintes que já tinham contratos de importação finalizados. Para estes, 

como referido, a medida desde seu implemento era ineficaz, pois a norma tributária indutora 

se mostrava incapaz de influenciar seu comportamento, simplesmente por que este já havia 

sido praticado. Este critério, portanto, não seria aplicável no caso. Seria possível levantá-lo 

posteriormente, no entanto, caso a alíquota fosse mantida e a finalidade de estabilização do 

mercado interno já estivesse cumprida. Nesse caso, se poderia falar em uma possível 

inconstitucionalidade superveniente.  

 

 As considerações anteriores demonstram que a norma tributária indutora 

consubstanciada no aumento da alíquota do Imposto de Importação pelo Decreto nº. 1.343/94 

é, embora a conclusão alcançada pelo Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, 

inconstitucional. Esta inconstitucionalidade não decorre apenas da violação à segurança 

jurídica, já destacada na doutrina e também desconsiderada no julgamento, mas também 

porque se trata de uma medida extrafiscal incapaz de atingir a sua finalidade em relação aos 

contribuintes que já haviam perfectibilizado o contrato de importação. Por isso, a medida não 

ultrapassa os critérios de controle aplicáveis a este tipo de norma.  

 

Em suma, trata-se de medida desproporcional e cujo critério temporal de 

discriminação dos contribuintes é incapaz de promover a finalidade legitimadora da norma 

tributária indutora. A falta de eficácia é outro aspecto que evidencia a inconstitucionalidade 

da norma, porque uma norma indutora, sem possibilidade de efeitos indutores, é, no mínimo, 

um contrassenso.   
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IV.2 As normas tributárias indutoras ambientais e o caso da isenção do Imposto 

Territorial Rural – ITR para as áreas de reserva legal 

 

 

O segundo exemplo prático se insere na temática da orientação ambiental. A defesa do 

meio ambiente é, como já enfrentado no capítulo I, um dos princípios da ordem econômica e 

social. A Constituição prevê não apenas a defesa do meio ambiente, como também autoriza a 

imposição de tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços 

e de seus processos de elaboração e prestação (artigo 170, inciso VI).
405

 A intervenção do 

Direito Tributário neste âmbito é cada vez mais alargada. Para muitos autores, a tributação 

ambientalmente orientada se tornou o principal chamariz para a utilização das normas 

tributárias indutoras. MARINS e TEODOROVICZ conceituam este fenômeno: “a extrafiscalidade 

socioambiental é a utilização de mecanismos tributários vetorados para a obtenção de 

resultados sociais e ecológicos sistematicamente sustentáveis”.
406

  

 

Conforme referido no início deste trabalho, fala-se, inclusive, em uma verdadeira 

“ecologização” do Direito Tributário, marcada na atualidade por uma política ambiental que 

clama pela oneração das atividades que poluem ou trazem prejuízos ambientais – e não mais 

pela mera premiação daqueles que contribuem para a sua proteção. Isso porque, se reconhece 

a existência de um custo, conhecido como fator ambiental, que deve ser custeado por quem 

faz uso desse bem público.
407

  

 

Com efeito, a defesa do meio ambiente é um campo fértil para o emprego das normas 

tributárias indutoras, já que permite essa internalização dos custos ambientais.
408

 Isso seria 

feito através do princípio do poluidor-pagador, que se resume na ideia de que aquele que 

causa danos ao meio ambiente deve suportar economicamente, tanto os custos para a 

recuperação ambiental, quanto às perdas sofridas pela coletividade. Assim, imputa-se aos 

                                                 
405

 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 

dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
406

 MARINS, James; TEODOROVICZ, Jeferson. “Rumo à extrafiscalidade socioambiental: tributação diante do 

desafio social e ambiental contemporâneo”. In: Anais do IX Simpósio Nacional de Direito Constitucional. 

Curitiba: ABDConst., 2011, p. 170-199 (190).  
407

 ADAMY, Pedro. “Instrumentalização do Direito Tributário”. In: ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do 

Direito Tributário. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 301-329 (321). 
408

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005, p. 97. 
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agentes poluidores a responsabilidade pela integração do valor referente às medidas de 

proteção ambiental nos seus custos de produção, segundo uma noção de retribuição.
409

 Para 

parte da doutrina, a função dos tributos ecologicamente orientados é precisamente essa: 

internalizar os custos ambientais, isto é, trazer para o valor de cada bem ou mercadoria o 

custo que seu consumo representa em termos ambientais. Nesse sentido, conforme já 

destacado, FERRAZ chega a fazer um paralelo ente os tributos ambientalmente orientados e as 

taxas, porque tal qual nas taxas, em que se concebe a justiça do tributo quanto a gastos 

particularmente provocados por contribuintes determinados, fazendo com que estes custeiem 

as despesas estatais que provocam ou exigem por sua atividade, esta justiça também seria 

buscada nestes tributos.
 410

 

 

Para isso, é fundamental que o tributo extrafiscal reflita o elemento da 

extrafiscalidade, devendo haver uma relação direta não apenas no critério quantitativo do 

tributo (base de cálculo ou alíquota), mas na própria configuração do fato gerador. Nesse 

contexto, VARONA ALABERN destaca que a própria Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE defende que o vínculo entre a base imponível do 

imposto e os danos produzidos ao meio ambiente não pode ser frágil, porque nesses casos o 

imposto corre o risco de não exercer o impacto desejado para o meio ambiente e, 

consequentemente, introduzir distorções inúteis e custosas nas decisões de produção e de 

consumo. Ou seja, é preciso que as medidas tributárias ambientais tenham uma relação estável 

entre a base imponível do tributo e a contaminação.
411

   

 

A ideia de proteção do meio ambiente e de que os agentes poluidores paguem os 

custos equivalentes à sociedade causa grande simpatia na sociedade em geral, mas não é livre 

de uma série de problemáticas que precisam ser consideradas. Primeiro, o princípio do 

poluidor-pagador já adianta uma dessas questões, uma vez que possibilita a “compra” do 

comportamento que se quer ver evitado, o que já se mostra problemático do ponto de vista da 

                                                 
409

 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário e Meio Ambiente: proporcionalidade, tipicidade 

aberta, afetação da receita. 2ª ed. revista e amp. Rio de Janeiro: Renovar: 1999, p. 20-21. 
410

 FERRAZ, Roberto. “O Princípio da Capacidade Contributiva na Tributação Ambientalmente Orientada”. In: 

FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributação 2 – Os Princípios da Ordem Econômica e a 

Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 517-562 (546-547). 
411

 ALABERN, Juan Enrique Varona. Extrafiscalidad y Dogmática Tributaria. Madrid: Marcial Pons, 2009, p. 

33.  O autor cita o posicionamento da OCDE com base no estudo apresentado sob o título de OCDE. La 

fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias. Madrid: OCDE, 1994. 
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finalidade a ser protegida e da intenção de desestimular esse determinado comportamento – e 

não de simplesmente “vendê-lo”.  

 

Segundo, esse tipo de tributação ecologicamente orientada esbarra no fato de que a 

maioria dos danos à natureza não pode ser plenamente reparável.
412

 Muitas vezes, não é 

possível restabelecer o equilíbrio natural de um determinado ecossistema; por isso, a simples 

monetarização desses danos não é suficiente para a internalização dos custos sociais da 

atividade, já que apenas minimiza o problema, mas não o soluciona.  

 

Terceiro, a tributação ecologicamente orientada também enfrenta um problema quanto 

à vinculação das receitas. Se a fundamentação está baseada no princípio do poluidor-pagador, 

então os recursos teriam que ser necessariamente redirecionados para a reparação dos danos 

ambientais causados, havendo a afetação das receitas. Noutro dizer, a afetação das receitas 

seria uma decorrência lógica da própria finalidade dessa exação, assim como do critério 

escolhido para a diferenciação dos contribuintes.  

 

Nessa linha, FERRAZ destaca que só se poderia falar em tributo ambientalmente 

orientado se houvesse a destinação do produto da arrecadação à solução da atividade nociva 

ao meio ambiente. Essa correspondência entre tributo e custo ambiental seria fundamental 

para que a capacidade contributiva fosse respeitada, seguindo o entendimento do autor, para 

quem não poderia haver qualquer ponderação ou flexibilização desse princípio.
413

 Como a 

finalidade não pode ser desprezada como fator de legitimidade constitucional da tributação 

ambiental, não se pode afastar a necessidade da destinação dos recursos para a realização do 

fim (restabelecimento das condições ambientais anteriores, com a máxima reparação dos 

danos), o que dependeria dessa vinculação dos recursos.
414

 No mesmo sentido, BOTELHO 

destaca que o destino da arrecadação é elemento legitimador da exação tributária, incorrendo 

a doutrina em erro ao não considerar ou dar pouca importância para o destino dado ao produto 

da arrecadação tributária.
415

 Da mesma forma, DEODATO destaca que o imposto extrafiscal só 

                                                 
412

 FERRAZ, Roberto. “O Princípio da Capacidade Contributiva na Tributação Ambientalmente Orientada.” In: 

FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributação 2 – Os Princípios da Ordem Econômica e a 

Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 517-562 (551). 
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 Idem. “O Princípio da Capacidade Contributiva na Tributação Ambientalmente Orientada”, p. 561. 
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 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário e Meio Ambiente, proporcionalidade, tipicidade 

aberta, afetação da receita. 2ª ed. revista e amp. Rio de Janeiro: Renovar: 1999, p. 133.  
415

 BOTELHO, Werther. Da tributação e sua destinação. Belo Horizonte: Del Rey,1994, p. 57. 
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atingiria a sua finalidade se o produto estivesse aplicado a esse fim.
416

 Para estes autores, 

portanto, é um equívoco pensar em normas tributárias indutoras com finalidade ambiental, 

sem adentrar na temática da vinculação das receitas com esta finalidade.  

 

Isso, contudo, impõe a redefinição do próprio regime jurídico hoje aplicável aos 

impostos, porquanto o regime atual não permite este tipo de vinculação das receitas para essa 

espécie tributária. Com base na sistemática vigente, portanto, os impostos não poderiam ser 

utilizados com esse fim, mas tão-somente outras espécies tributárias. Nesse sentido, não se 

justificaria, por exemplo, o mero aumento das alíquotas incidentes sobre produtos como 

combustíveis e energia elétrica, esperando-se que com isso haja um consumo menor desses 

bens que resultaria em menor poluição. Além de se estar diante de um mercado inelástico
417

 

nesse caso, também inexiste qualquer vinculação entre a arrecadação e o controle ambiental, 

não havendo qualquer garantia de que o aumento dos impostos incidentes sobre os 

combustíveis e sobre a energia elétrica redunde em menor poluição.
418

 

  

 As considerações anteriores demonstram que a utilização de normas tributárias 

indutoras no âmbito ambiental não é livre de críticas e ainda depende de um aprofundamento 

teórico com relação a determinados tópicos. Dentro deste contexto, analisaremos um dos 

inúmeros exemplos de normas extrafiscais ambientais: a isenção do Imposto Territorial Rural 

– ITR para as áreas consideradas como Reserva Legal, nos termos definidos no artigo 10, § 

1º, inciso II da Lei nº. 9.393/96.
419

  

 

As áreas de reserva legal, por sua vez, foram definidas pelo artigo 3º, inciso III da Lei 

nº. 12.651/12 que define a Reserva Legal como a área localizada no interior de uma 

propriedade ou posse rural, “com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável 

                                                 
416

 DEODATO, Alberto. As Funções Extra-fiscais do Impôsto (tese apresentada à Faculdade de Direito da 

Universidade de Minas Gerais para o concurso de Professor Catedrático de Ciência das Finanças). Belo 

Horizonte: Imprensa Oficial, 1949, p. 58). 
417

 O tema será tratado no próximo ponto, a partir do exemplo da alíquota de IPI incidente sobre os cigarros, mas 

desde já se adianta que um mercado inelástico significa um mercado no qual a demanda se mantém inalterada, 

mesmo diante de alterações na oferta ou em agentes externos, como é o caso da tributação. 
418

 Este exemplo é debatido por FERRAZ em “O Princípio da Capacidade Contributiva na Tributação 

Ambientalmente Orientada.” In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Os Princípios e Limites da Tributação 2 – Os 

Princípios da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 517-562 (549-550). 
419

 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio 

procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita 
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área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação permanente e de reserva legal, 

previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012; 
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dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos 

ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de 

fauna silvestre e da flora nativa.” A intenção expressa é a de proteção da vegetação nativa e, 

por conseguinte, trata-se de norma tributária indutora, que beneficia o contribuinte que atua na 

promoção da preservação de áreas ambientais, através de um encargo tributário menor.  

 

 Esta norma foi objeto de julgamento pela Primeira Seção do Supremo Tribunal 

Federal nos Embargos de Divergência nº. 102.705-1. O foco deste julgamento, porém, foi no 

sentido de verificar se a isenção do ITR para as reservas legais estaria ou não condicionada à 

prévia averbação de tal espaço no registro de imóveis.
420

 Sendo assim, não houve qualquer 

controle com relação à natureza indutora da norma, apesar desta ter sido expressamente 

reconhecida durante o julgamento. Segundo o Ministro Relator Benedito Gonçalves, a isenção 

do ITR, na hipótese, “apresenta inequívoca e louvável finalidade de estímulo à proteção do 

meio ambiente”, e o faz de duas formas: “tanto no sentido de premiar os proprietários que 

contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar a 

regularização por parte daqueles que estão em situação irregular”. Este aspecto, aliás, foi 

fundamental para a decisão alcançada, no sentido de que se a intenção é proteger e 

regularizar, o registro da reserva é fundamental para garantir a isenção.  

 

 Para o presente trabalho, contudo, a intenção é analisar a aplicação dos controles já 

definidos para as normas tributárias indutoras. Nesse caso, ao contrário do primeiro exemplo 

examinado, não se verifica qualquer irrazoabilidade a partir da aplicação dos critérios de 

controle. Com relação ao primeiro critério relativo ao princípio da igualdade e à aplicação da 

capacidade contributiva, percebe-se que o critério distintivo escolhido pela norma (possuir 

área caracterizada como reserva ambiental) serve à finalidade socioambiental visada pela 

norma, qual seja, a proteção da vegetação nativa, através do estímulo para a regularização e 

conservação destas áreas. Assim, o critério escolhido é pertinente para a promoção da 

finalidade indutora visada, não sendo constitucionalmente vedado. Pelo contrário, a 

Constituição foi expressa com relação à proteção do meio ambiente, trazendo inclusive um 

capítulo específico para isto (Capítulo VI – Do Meio Ambiente). Além disso, com relação à 

capacidade contributiva, a norma tributária indutora em análise também se mostra pertinente, 

porque é compreensível que a conservação destas áreas tenha um custo, diminuindo a 

                                                 
420

 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1027051/SC, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/08/2013. 
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capacidade contributiva do proprietário se comparado com outro proprietário de uma área do 

mesmo tamanho, sem esta característica.  

 

Segundo, com relação ao critério de controle de eficácia, esta norma tributária indutora 

será considerada eficaz se for capaz de auxiliar no crescimento do número de áreas de reserva 

legal no Brasil. Conforme a doutrina especializada, no entanto, os números ainda são muito 

pequenos: os dados cadastrais do INCRA indicavam que em 1998 apenas 7,04% dos imóveis 

rurais do Brasil registravam a presença de reserva legal.
421

 Estes dados, porém, foram 

coletados apenas dois anos depois da edição da norma de isenção, o que dificulta a verificação 

do impacto da norma no possível crescimento deste número.  

 

A grande dificuldade neste quadro parece ser a fiscalização e o controle sobre estas 

áreas, especialmente se considerarmos o tamanho do território brasileiro e os gastos que este 

tipo de ação demandaria. Faltam, portanto, dados concretos para a avaliação acerca da 

eficácia desta norma. E a falta destes dados reforça o que vem sendo discutido ao longo deste 

trabalho: não se verifica na política fiscal brasileira um ideal de controle sobre os efeitos das 

medidas adotadas, especialmente com relação às normas tributárias marcadas pelo aspecto da 

extrafiscalidade. O fato de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido que esta norma 

apresentava “inequívoca e louvável” finalidade de estímulo e proteção ao meio ambiente, por 

si só, seria suficiente. Para ser aplicado o devido controle sobre este tipo de medida tributária, 

no entanto, seria necessária uma fiscalização que acompanhasse os seus efeitos, a fim de 

demonstrar se ela se mostra efetivamente apta para a produção dos efeitos almejados.  

 

Terceiro, aplicando-se o exame da proporcionalidade a este caso, a medida pode ser 

considerada proporcional. Em primeiro lugar porque é adequada, isto é, trata-se de medida 

adequada para a promoção de sua finalidade subjacente. A diminuição do encargo tributário 

de fato é um estímulo capaz de promover a regularização e manutenção destas áreas de 

reserva legal, beneficiando com isso o meio ambiente. Em segundo lugar porque é necessária, 

já que se trata de medida desoneratória e que, portanto, não restringe de forma 

desproporcional a liberdade e a propriedade dos contribuintes envolvidos. Pelo contrário, 

funciona através de uma premiação àqueles que se adequam à finalidade subjacente e não a 

partir do gravame de sua situação tributária. Ademais, não há uma restrição arbitrária do 
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princípio da igualdade, já que há um critério de diferenciação razoável com relação à 

finalidade almejada e com a diferença de capacidade contributiva entre os contribuintes. E, 

em terceiro lugar porque é proporcional em sentido estrito, por trazer mais benefícios do que 

malefícios ao sistema tributário e ambiental.  

 

 Quarto, com relação aos critérios da complementaridade, da subsidiariedade e da 

economicidade, a medida também pode ser considerada justificada. Isso porque se insere 

dentro de um contexto de uma série de medidas legais e políticas para preservação do meio 

ambiente. O que se pode discutir, como já se faz anteriormente, é a necessidade de cumular 

estas medidas tributárias com outras de cunho administrativo e regulatório, além de uma 

maior fiscalização sobre estas atividades. O problema, portanto, não é o uso de uma norma 

tributária com finalidade ambiental, mas a utilização isolada do remédio tributário para tratar 

de tema tão caro ao ordenamento jurídico e à sociedade em geral. Assim, neste ponto, reitera-

se a necessidade de que a norma tributária não atue como instrumento isolado para a 

promoção da finalidade de preservação ambiental.  

 

 E, quinto, no que toca ao critério do cumprimento da finalidade, volta-se para a 

problemática da falta de dados estatísticos que demonstrem a efetividade da medida e sua 

capacidade para, de fato, aumentar o número de registros de reservas legais. Não se pode, 

porém, dizer que a finalidade almejada se encontra cumprida, em um cenário em que os dados 

ambientais ainda são alarmantes.
422

  

 

As considerações anteriores demonstram que a norma tributária indutora em análise é 

legítima e se coaduna com as limitações e os critérios de controle aplicáveis. A verdade é que 

as normas tributárias indutoras “premiais” como esta não se mostram tão problemáticas 

quando comparadas às normas “oneratórias”, ou seja, aquelas que aumentam o encargo 

tributário do contribuinte que, apesar do incentivo tributário, resolve agir de forma contrária à 

finalidade da norma. O problema, neste caso, é a possibilidade de uma diferenciação 

irrazoável entre os contribuintes, restringindo em demasia o princípio da igualdade, ou até 
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 Dados governamentais apresentados em 2013 demonstram que entre agosto de 2012 e julho de 2013, foram 

desmatados 5.843 km2 do bioma, conforme as medições das imagens do Projeto de Monitoramento da Floresta 
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http://www.mma.gov.br/informma/item/9796-desmatamento-na-amazônia-é-o-segundo-menor-da-série-histórica
http://www.mma.gov.br/informma/item/9796-desmatamento-na-amazônia-é-o-segundo-menor-da-série-histórica


141 

 

 

 

 

mesmo de criação de restrições às liberdades de concorrência e de livre exercício da atividade 

econômica. No caso da isenção do ITR para as áreas de Reserva Legal, no entanto, não se 

vislumbram estas restrições.  

 

As dificuldades com relação à utilização de normas tributárias indutoras ambientais, 

contudo, aumentam conforme a finalidade passe a ser a internalização dos custos dos danos 

ambientais através da tributação. Nesse caso, conforme referido, os limites são muito mais 

restritos, porquanto o tributo não pode ser aplicado tal qual uma multa e, pior ainda, as 

receitas decorrentes de um imposto não podem ser afetadas e por isso não se mostram 

adequadas diante de uma finalidade de reparação de custos.  

 

 

IV.3 A utilização de normas tributárias indutoras em um mercado inelástico e o exemplo 

da alíquota de IPI incidente sobre o consumo de cigarros  

 

 

O terceiro exemplo se refere às altas alíquotas incidentes sobre o consumo de cigarros, 

um dos exemplos clássicos da extrafiscalidade no Direito Tributário. Isso é feito através da 

incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, cuja competência é privativa da 

União (artigo 153, inciso IV, da Constituição, e artigo 46 do Código Tributário Nacional).
423

 

Como destaca MACHADO, desde o início intencionava-se que o IPI funcionasse como tributo 

de função extrafiscal, que incentivasse o consumo de determinados produtos tidos como 

essenciais e, ao mesmo tempo, desestimulasse o consumo de outros, supérfluos ou nocivos à 

saúde.  

 

A própria Constituição ainda foi expressa em determinar que o IPI “será seletivo, em 

função da essencialidade do produto”.
424

 Esta seletividade em função da essencialidade 

significa, nas palavras de VELLOSO que “a tributação deverá ser inversamente proporcional à 

essencialidade, afastando-se-a ou estabelecendo-se uma carga tributária menos onerosa para 

os produtos e serviços essenciais e mais gravosa para os supérfluos”.
425

 Assim, utiliza-se do 
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 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) IV - produtos industrializados; e Art. 46. O imposto, 
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IPI como forma de estimular ou desestimular o consumo de determinados bens. É aqui que se 

encontram os exemplos mais largamente utilizados com relação às normas tributárias 

indutoras, quais sejam, aqueles relacionados à tributação dos cigarros e das bebidas 

alcoólicas.  

 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece e reafirma o caráter extrafiscal 

das alíquotas incidentes sobre estes produtos. Segundo o entendimento manifestado pelo 

Ministro Herman Benjamin, a função extrafiscal da altíssima alíquota incidente sobre cigarros 

e cigarrilhas seria “onerar pesadamente o consumo de modo a desestimulá-lo” ou “ao menos, 

suprir o Estado com recursos financeiros para mitigar as elevadas despesas médico-

hospitalares decorrentes, sem prejuízo de medidas ressarcitórias de caráter não-tributário”.
426

 

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal também reconhece o papel extrafiscal do IPI 

incidentes sobre o consumo de cigarros. Assim, a manifestação explícita do Ministro Cezar 

Peluso em julgamento sobre o tema: 

 

“Ademais, o caso é do que a doutrina chama de tributo extrafiscal proibitivo, ou 

simplesmente proibitivo, cujo alcance, a toda a evidência, não exclui objetivo 

simultâneo de inibir ou refrear a fabricação e o consumo de certo produto. A elevada 

alíquota do IPI caracteriza-o, no setor da indústria do tabaco, como tributo dessa 

categoria, com a nítida função de desestímulo por indução na economia. E isso não 

pode deixar de interferir na decisão estratégica de cada empresa de produzir ou não 

produzir cigarros.”
427

 

 

 

A atual sistemática de tributação do IPI incidente sobre os cigarros foi instituída 

originalmente pelos artigos 14 a 19 da Medida Provisória nº. 540/11, posteriormente 

convertida na Lei nº. 12.546/11, e regulamentada pelo Decreto nº. 7.555/11. A regra geral de 

tributação do IPI estabelece que o mesmo será calculado utilizando-se de uma alíquota ad 

valorem de 300% aplicada sobre 15% do preço de venda a varejo dos cigarros, resultando em 

uma alíquota efetiva de 45% sobre o preço de venda a varejo. Além disso, ainda há previsão 

de um preço mínimo para a comercialização do produto, conforme previsão expressa do 

artigo 20 da Lei.  
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É interessante notar que este tipo de intervenção na economia através do instrumento 

tributário também pode ser visto sob o ponto de vista dos contribuintes que não são 

consumidores. Na doutrina norte-americana, por exemplo, se entende que a tributação 

extrafiscal incidente sobre o consumo de cigarros atende também aos interesses dos não 

fumantes. Nessa linha, LEVMORE destaca que “os tributos sobre o cigarro podem ser 

entendidos como promulgados em nome do interesse dos não fumantes em busca de controle 

de internalização”.
428

 Isso porque parte desta parcela da população entende como 

desproporcional sua contribuição para o custeio dos futuros gastos de saúde impostos por 

fumantes. Ou seja, a tributação incidente sobre o cigarro seria uma forma de garantir que os 

próprios fumantes paguem pelos custos à saúde pública decorrentes do uso do cigarro. Esta 

ideia, porém, encontra óbice no fato, já analisado, de que os impostos são tributos cuja 

arrecadação é necessariamente desvinculada de qualquer gasto público.  

 

Dessa forma, a noção de que a arrecadação maior decorrente de uma alíquota alta 

incidente sobre o consumo destes produtos será capaz de custear, no futuro, os gastos com 

saúde pública não pode ser comprovada financeiramente, já que nem mesmo para a saúde, em 

geral, esta verba pode ser afetada. Apesar da coerência desta afirmação e da possibilidade de 

que as pessoas não-fumantes desejem que os próprios fumantes custeiem os gastos 

decorrentes de sua decisão de consumir cigarros, não há como se garantir que este dinheiro 

será, de fato, utilizado para tanto. A única garantia é que esta alíquota irá gerar um aumento 

da arrecadação, considerando a inelasticidade da demanda. Este fato também é reconhecido 

por LEVMORE, que chega a destacar que a tributação sobre o cigarro é o imposto sobre 

consumo mais atrativo, porque a demanda inelátisca pode ser tributada sem muitas perdas nas 

vendas, e por isso, sem muitas perdas para o lucro das empresas.
429

 

 

Com efeito, o mercado consumidor de cigarros, ao lado dos mercados de 

medicamentos e de álcool, são exemplos clássicos de mercado inelástico, isto é, mercados nos 

quais a demanda se mantém inalterada, mesmo diante de alterações na oferta ou em agentes 
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externos, como é o caso da tributação.
430

 Nesse contexto, ainda que as alíquotas sejam 

alteradas, com a clara intenção de inibir o consumo, a verdade é que estes bens não deixam de 

ser consumidos, especialmente, pelo fato de que se trata de uma droga viciante, da qual os 

consumidores, ainda que queiram, não conseguem se desvencilhar facialmente.
431

 Por essa 

razão, as alterações na carga tributária, ainda que drásticas, não repercutem tão fortemente no 

consumo, que é influenciado por uma série de outras razões. Isto explica porque a utilização 

instrumental do Direito Tributário com relação ao consumo de tabaco traz uma série de 

problemáticas com relação ao controle dos seus efeitos.  

 

O tema, contudo, ainda não foi analisado pelos Tribunais Superiores sob esta ótica. Os 

casos citados apenas se referem ao caráter extrafiscal da alíquota incidente sobre este produto, 

sem adentrar no mérito acerca do controle sobre a forma como isto é feito. Há, todavia, um 

caso recente julgado no Tribunal Regional Federal da 3ª Região que analisa o tema da 

constitucionalidade da alíquota de IPI aplicável aos cigarros. A ação, proposta por uma 

empresa de pequeno porte cuja atividade preponderante é a industrialização e comercialização 

de cigarros, tem como fundamento o fato de que a alíquota aplicável contraria a capacidade 

contributiva e ainda dificulta o acesso ao mercado para as pequenas empresas. A ação, em 

segundo grau, foi julgada improcedente, tendo como fundamento o fato de que a tributação do 

IPI sobre cigarros “pauta-se segundo o princípio da seletividade e não da capacidade 

contributiva, pelo qual cada pessoa deve contribuir para as despesas da coletividade de acordo 

com a sua aptidão econômica, face ao seu alto grau de extrafiscalidade”.
432

  

 

Assim, no entendimento da Quarta Turma julgadora do Tribunal Regional Federal da 

3ª Região, o princípio da capacidade contributiva não seria aplicável ao IPI, porquanto as 

alíquotas desse imposto não seriam graduadas levando-se em conta a capacidade econômica 
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dos contribuintes de direito, mas em razão da essencialidade do produto. O processo, no 

momento, aguarda julgamento dos recursos interpostos perante o Superior Tribunal de 

Justiça.
433

 A discussão, nesse caso, se aproxima de alguns dos critérios delineados no presente 

trabalho, como a questão da aplicação da capacidade contributiva e do controle dos efeitos 

gerados pela utilização da norma tributária indutora. Como o objetivo deste trabalho é 

exatamente o controle sobre a forma como as normas tributárias indutoras são adotadas no 

Brasil, passamos à análise do exemplo do cigarro sob o prisma dos critérios de controle 

escolhidos.  

 

Primeiro, com relação ao critério relativo ao princípio da igualdade e à aplicação da 

capacidade contributiva, a medida já apresenta incoerências. O IPI é um imposto marcado 

pela essencialidade, por força de norma constitucional: o §3º, inciso I, do artigo 153 é 

expresso ao determinar que o imposto sobre produtos industrializados será seletivo, em 

função da essencialidade do produto. Desse modo, fica claro que o constituinte definiu um 

critério para estabelecimento do IPI relativo ao grau de essencialidade do produto. As 

alíquotas, portanto, a serem definidas pelo Poder Executivo, devem variar conforme a 

essencialidade do produto para os contribuintes.  

 

Sob este aspecto, não há dúvida de que o cigarro não pode ser comparado a bens 

essenciais de consumo alimentar, por exemplo. O cigarro atinge a maior alíquota na lista de 

alíquotas da TIPI o que demonstra que ele seria o produto menos essencial desta lista. De fato, 

trata-se de produto não essencial para a manutenção da vida, pelo menos em regra. No 

entanto, para grande parte dos fumantes, pode ser considerado como um bem essencial, o que 

torna subjetiva a sua condição dentro desta tabela.  

 

Este, porém, não nos parece ser o maior problema. A grande dificuldade se mostra 

quando se verifica a questão da aplicação da capacidade contributiva. Esta alíquota 

expressiva, justificada pela finalidade de promover a saúde pública através do desincentivo ao 

fumo, atinge de maneira muito mais contundente os mais pobres, ou seja, aqueles que, sem 

poder deixar de consumir o cigarro, serão obrigados a pagar muito mais caro por ele. A sua 

capacidade econômica é muito menor, gerando um efeito tributário mais nefasto sobre as suas 

finanças, já escassas. E a capacidade contributiva, assim como a vedação ao confisco, não 
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poderia ser afastada completamente, ainda que a finalidade aqui seja também 

constitucionalmente protegida e que atente ao grau de essencialidade do produto. Por essa 

razão, não há como se afastar a conclusão de que a medida não passa no critério de controle 

da capacidade contributiva, ao gerar um efeito confiscatório com relação à parcela mais 

desfavorecida da população.  

 

Segundo, com relação ao critério de controle de eficácia, é evidente que, teoricamente, 

um preço maior, resultante de uma alíquota tributária mais alta, promove o desestímulo ao 

consumo do produto. A grande questão é se esta alíquota majorada é capaz de, por si só, gerar 

a diminuição no consumo de cigarros. O número de fumantes vem apresentando declínio no 

país: de acordo com o 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, realizado pela 

Universidade Federal de São Paulo em 2013, o consumo de tabaco no Brasil caiu 20% (vinte 

por cento) de 2006 a 2012.
434

 O problema é que não é possível fazer esta vinculação direta 

entre o aumento da carga tributária e a diminuição do consumo. É preciso também considerar 

as medidas administrativas que vêm sendo adotadas ao longo das últimas duas décadas para a 

diminuição do consumo do tabaco. São exemplos disso: a proibição da utilização de 

propagandas publicitárias (artigo 3º, Lei nº. 9.294/96), a proibição do fumo em ambientes 

fechados (artigo 2º, Lei nº. 9.294/96) e a obrigatoriedade da divulgação de imagens relativas 

aos efeitos maléficos vinculados ao consumo do cigarro (Resolução nº. 104 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA).  

 

Dessa forma, ainda que exista uma diminuição no consumo da droga, é difícil – senão, 

impossível – relacioná-la diretamente com a questão tributária. Noutro dizer, não é possível 

fazer esta relação direta entre a diminuição do consumo e o aumento da carga tributária. No 

entanto, se a finalidade for também a de arrecadar fundos para o custeio dos gastos públicos 

relacionados às doenças provocadas pelo cigarro, então é inegável que o aumento na 

tributação também levará ao aumento da arrecadação e a norma estará sendo efetiva. O 

problema aqui se refere, novamente, à falta de vinculação da receita arrecadada através de 

impostos para o custeio desses gastos, tendo em vista que a receita decorrente desta espécie 

tributária é, necessariamente, desvinculada.     
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Outro problema relacionado à eficácia da norma se refere à questão de que este alto 

custo imposto pelo encargo tributário pode terminar por “empurrar” o contribuinte para fora 

do mercado formal, incentivando a utilização de cigarros no mercado informal, que não estão 

submetidos a esta carga tributária e à fixação de um preço mínimo. Segundo o Relatório da 

Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Câmara dos Deputados sobre Pirataria, as 

pesquisas de mercado indicam que o consumo de cigarros em nosso país gira em torno de 145 

bilhões de unidades ao ano, dos quais 33% são provenientes do mercado ilegal, havendo uma 

enorme evasão fiscal e também desrespeito ao controle executado pela ANVISA.
435

 Esta 

problemática realça a necessidade de que a tributação do cigarro seja coordenada com outras 

ações para que não termine por criar um efeito diametralmente oposto àquele pretendido: 

aumentar o consumo de cigarros contrabandeados, que causa, além de uma série de prejuízos 

à economia e ao mercado, especialmente com relação ao princípio da livre concorrência, 

prejuízos ainda maiores à saúde do consumidor. 

 

Terceiro, com relação à aplicação do exame da proporcionalidade a este caso, a 

medida também apresenta problemas. No que se refere à adequação, pode-se afirmar que a 

medida é adequada para sua finalidade tão-somente se esta for a diminuição do consumo. 

Caso, no entanto, a finalidade seja a arrecadação de fundos para o custeio dos gastos públicos 

relacionados às doenças provocadas pelo cigarro, trata-se de medida inadequada, porquanto 

não é possível fazer a vinculação das receitas por ela auferidas.  

 

Com relação ao critério da necessidade, não há dúvida de que se trata de medida que 

traz restrições a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, do ponto de vista do 

contribuinte de direito (indústria) é preciso reiterar que se trata de atividade comercial lícita, 

que não pode ser inviabilizada pela tributação. Aliás, só se pode falar em indução pela via 

tributária porque se está diante de uma atividade lícita. Nesse sentido, MACHADO e MACHADO 

SEGUNDO, destacam que a atividade de produção de cigarros, no Brasil, é uma atividade lícita. 

Por esse motivo, não é razoável admitir-se que o legislador, tendo exercitado sua opção 

política ao deixar a atividade de produção e comércio de cigarros no campo da licitude, possa 

utilizar-se de um artifício para tratá-la como se fosse uma atividade ilícita.
436

 Este tipo de 
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encargo, contudo, prejudica a atuação comercial e pode trazer problemas para as empresas de 

menor porte se estabelecerem no mercado, como demonstra o caso já citado julgado pelo 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região.  

 

De outro lado, do ponto de vista do contribuinte de fato (consumidor) é preciso 

enfatizar que a medida não pode atingir o núcleo mínimo vital para sua sobrevivência. No 

caso dos cigarros, é inegável que a alíquota majorada implica numa maior restrição da 

capacidade contributiva dos mais pobres, o que é um efeito nefasto. Dessa forma, outras 

medidas administrativas, como campanhas de desincentivo ao tabaco, bem como o 

oferecimento de tratamentos para a perda do vício, podem se mostrar mais adequadas e menos 

restritivas aos direitos envolvidos.  

 

E, por fim, no tocante à proporcionalidade em sentido estrito, considerando que os 

altos valores arrecadados não podem ser revertidos de forma direta e vinculada à finalidade de 

custear as despesas provocadas pelo consumo de tabaco e que não é possível fazer uma 

ligação direta entre a carga tributária e a diminuição do consumo, assim como que os efeitos 

produzidos por esta alta tributação atingem de forma muito mais gravosa a parcela mais pobre 

da população, não se verifica a proporcionalidade com relação aos benefícios trazidos pela 

medida em comparação com seus malefícios.  

  

Quarto, com relação aos critérios da complementaridade, da subsidiariedade e da 

economicidade, a medida de fato se insere no contexto de uma série de medidas antitabagistas 

criadas nas últimas duas décadas, conforme já exemplificado. É difícil, porém, sustentar seu 

papel subsidiário neste cenário, ainda mais diante de uma carga tributária tão expressiva.  

 

E, quinto, no que toca ao critério do cumprimento da finalidade, não há como se 

defender o cumprimento desta finalidade enquanto ainda existe um número tão expressivo de 

fumantes no país: segundo a pesquisa já citada, entre os adultos, o percentual de fumantes em 

                                                                                                                                                         
suspensivo a recurso extraordinário. Requisitos da medida cautelar”, Revista Dialética de Direito Tributário, v. 
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2012 era de 16,9% (19,4 milhões de brasileiros) e, entre os menores de 18 anos, 3,4% 

disseram ser fumantes em 2012 (533 mil pessoas).
437

  

 

É inegável, portanto, a complexidade do tema e a necessidade de seu aprofundamento, 

não apenas do ponto de vista financeiro-econômico e da saúde pública, mas também sob seu 

aspecto jurídico. Neste ponto, destaca-se o posicionamento bastante crítico apresentado por 

MACHADO, para quem, apesar da pretensão de que o IPI funcionasse como “tributo de função 

extrafiscal proibitiva”, esta “função proibitiva jamais produziu os efeitos desejados”. Em seu 

entender, ninguém deixou de beber ou de fumar porque a bebida ou o fumo passaram a custar 

mais, o que demonstra a falta de eficácia desta função extrafiscal. Para o autor, portanto, é 

“certo que o aumento do preço dos cigarros serviu, muitas vezes, para resolver problemas de 

caixa do Tesouro Nacional”.
438

  

 

Esta postura crítica demonstra a preocupação por trás da utilização, sem critérios e 

sem controle, da natureza indutora da norma tributária. O alerta reforça a necessidade que a 

eficácia desta medida seja controlada por parte do Poder Judiciário, impedindo a legitimação 

de medidas meramente arrecadatórias sob o fundamento de uma finalidade extrafiscal – na 

prática, ineficaz.   

 

Por mais relevante que seja a necessidade de proteção da saúde pública e de 

desestímulo ao consumo de uma droga lícita – mas nociva – como o tabaco, não se pode 

perder de vista a liberdade e os direitos fundamentais atinentes à proteção da capacidade 

contributiva. Como referido, há outras medidas não tributárias que poderiam ser priorizadas 

em detrimento da utilização instrumental do Direito Tributário. Além disso, se a finalidade é a 

arrecadação de verbas para custear os gastos relativos aos tratamentos de saúde vinculados ao 

consumo do tabaco é necessário se repensar o sistema hoje vigente, simplesmente porque os 

impostos, por vedação constitucional, não podem ter suas receitas vinculadas.   
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IV.4 As normas tributárias indutoras como forma de indução ao consumo e o exemplo 

do desconto de IPI para a compra de veículos automotores 

 

 

Por fim, cabe destacarmos um último exemplo, relativo à utilização de normas 

tributárias indutoras como forma de indução do consumo no mercado interno brasileiro. 

Trata-se de medida que vem sendo adotada com frequência pelo governo brasileiro, podendo 

ser exemplificada não apenas pelos exemplos atinentes às isenções e reduções de alíquota do 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI para a indústria automobilística, como também 

para os eletrodomésticos da linha branca, os móveis e os materiais de construção. Muitas 

vezes, estas medidas são acompanhadas também da redução do Imposto Sobre Operações 

Financeiras – IOF incidente nas operações de crédito, facilitando, assim, o acesso ao crédito.  

 

Neste contexto, em 2012, a partir da edição do Decreto nº. 7.725/2012, reduziram-se 

as alíquotas de IPI incidentes sobre os automóveis. Conforme o decreto, os automóveis de até 

1000 cilindradas teriam a alíquota do IPI reduzida de 37% para 30%. Para os carros de 1.000 

a 2.000 cilindradas, a alíquota passou da variação de 41% até 43% para 35,5% até 36,5%. Já 

os utilitários comerciais tiveram a redução de 34% para 31%. Como anunciado pelo próprio 

governo, estas medidas “fazem parte de um conjunto de medidas de estímulo à economia 

brasileira, voltadas ao setor automotivo e à indústria de bens de capital”.
439

 A intenção 

expressa e declarada é exatamente servir de fomento ao mercado interno, aumentando o 

consumo para fins de estímulo à economia; sendo evidente, portanto, seu caráter de norma 

tributária indutora. Passamos assim à análise da medida diante dos critérios de controle.   

 

Em primeiro lugar, quanto ao critério relativo ao princípio da igualdade e à aplicação 

da capacidade contributiva, atenta-se para o fato de que o critério distintivo escolhido é 

compatível com a finalidade almejada. Se a intenção é fomentar o consumo de automóveis, o 

desconto incidente sobre estes produtos tem plena relação com ela. Talvez o problema aqui 

esteja no afastamento do critério escolhido pelo constituinte. Isso porque, como já analisado, 

o IPI é um imposto marcado pela essencialidade (artigo 153, §3º, inciso I). Dessa forma, 
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poder-se-ia levantar a discussão acerca do descumprimento desta regra constitucional quando 

se verifica um desconto tão significativo para este tipo de produto. Com relação à capacidade 

contributiva, tratando-se de norma de isenção, não há o agravamento do encargo tributário 

sobre o consumidor. Pelo contrário, ela perde importância (apesar da manifestação clara de 

riqueza existente na compra de um veículo) diante da necessidade de estímulo da economia.  

 

Em segundo lugar, com relação ao critério de controle de eficácia, é evidente que o 

desconto proporcionado para a compra é eficaz para aumentar o número de vendas dos 

automóveis, fomentando o mercado referente à indústria automobilística. Resta saber, no 

entanto, se o fomento desta indústria específica é capaz de gerar uma melhora no mercado 

interno inteiro. Segundo o Ministro da Fazenda Guido Mantega, a indústria automobilística 

representa 25% da produção industrial do Brasil, o que justifica a necessidade do incentivo 

para manter aquecido o setor.
440

 A informação ajuda a entender porque a medida pode ser 

considerada eficaz, portanto, para fomentar o mercado inteiro, ainda que se apresente como 

um benefício setorial específico.  

 

Em terceiro lugar, no que se refere ao exame da proporcionalidade, pode-se dizer que 

a medida é adequada para a promoção da finalidade visada. Isto porque de fato o desconto na 

compra é capaz de incentivar o aumento no número de vendas de automóveis, fomentando, 

desta forma, a economia interna brasileira. Com relação ao critério da necessidade, também se 

pode dizer que ela é necessária, porque é medida benéfica, que reduz a carga tributária, sem 

agravar com isso a condição dos contribuintes diretamente envolvidos. Poder-se-ia, no 

entanto, pensar em medidas também adequadas para a promoção desta finalidade, que 

beneficiassem diretamente a todos, como a redução de gastos públicos ou no mínimo a 

eficiência na utilização destes gastos, assim como investimentos em infraestrutura e no 

combate da inflação.   

 

O maior problema, porém, se encontra quando se examina a questão da 

proporcionalidade em sentido estrito. Isso porque a medida não pode ser examinada de forma 

isolada. Há outras questões de suma importância vinculadas a ela que precisam ser 
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consideradas. Como exemplo disso, podemos destacar a questão do incentivo à compra de 

automóveis em um país já fortemente marcado pelos problemas de esgotamento das vias de 

trafego e de necessidade iminente de investimento em meios de transporte públicos. Não há 

qualquer dúvida de que o incentivo à compra de automóveis de passageiros é contrário a essa 

necessidade, agravando, por conseguinte, o problema de infraestrutura de trânsito no país. 

Não suficiente, ainda se pode destacar que a medida ainda afeta a questão socioambiental, 

porquanto incentiva o consumo de veículo individual e altamente poluidor. Também neste 

aspecto, portanto, a medida contraria o princípio de proteção do meio ambiente, indo contra 

os instrumentos de proteção, já destacados, que vem sendo utilizados como incentivo para o 

desenvolvimento sustentável.  

 

Estas considerações demonstram a dificuldade de se avaliar se a medida traz ou não 

mais benefícios do que malefícios à ordem econômica e social. Sua eficácia em fomentar o 

mercado interno brasileiro, manter os empregos vinculados à indústria automobilística e 

permitir o acesso maior de brasileiros a estes bens certamente não pode ser ignorada. Ao 

mesmo tempo, porém, não se pode desconsiderar os problemas de trafego e de meio ambiente 

envolvidos em medidas como esta, que são contrárias à necessidade de se incentivar o uso de 

meios de transporte coletivos, em detrimento dos veículos individuais, havendo inclusive 

medidas específicas para coibir este uso, como o regime de rodízio de veículos no Município 

de São Paulo. Sob este ponto de vista, talvez incentivos para a indústria vinculada tão-

somente aos automóveis coletivos, assim como para a infraestrutura de trafego no Brasil, 

ainda que trouxessem benefícios menos expressivos em números imediatos para a economia 

brasileira, seriam mais proporcionais com relação aos benefícios de longo prazo e aos 

malefícios produzidos.  

 

Em quarto lugar, no tocante aos critérios da complementaridade, da subsidiariedade e 

da economicidade, surgem as mesmas problemáticas já destacadas, porquanto a norma, em 

que pese esteja relacionada com outras de incentivo ao consumo, como a facilidade para o 

crédito, pode ser considerada imediatista. Os benefícios, apesar de imediatos, são de curto 

prazo e nem se pode dizer que são subsidiários, tendo em vista a frequência com que vêm 

sendo utilizados no país.  
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E, em quinto lugar, com relação ao critério do cumprimento da finalidade, a medida 

precisa ser reexaminada cada vez que é estendida, para que se verifique se há ou não 

necessidade de manutenção deste tipo de isenção.  

 

Da aplicação dos critérios sobressai a dificuldade de se examinar uma medida 

complexa como esta. Embora ela traga inegáveis benefícios diretos e imediatos à indústria 

automobilística brasileira, precisa ser analisada também sob o ponto de vista dos aspectos 

negativos produzidos: os prejuízos evidentes ao sistema de trafego já caótico nas principais 

capitais do país e o agravamento das condições socioambientais, pela elevação no número de 

veículos. Diante dessas questões, não nos parece que o caminho simplista da desoneração 

sobre a compra de automóveis seja a melhor opção, ainda que se mostre capaz de gerar uma 

resposta rápida com relação aos números da economia. 

 

 

IV.5 Considerações finais sobre a análise dos critérios de controle nos exemplos citados 

 

 

A aplicação dos critérios de controle delineados ao longo deste estudo aos exemplos 

ora citados de forma alguma tem a pretensão de ser conclusiva e apontar uma condição 

definitiva acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade destas normas tributárias 

indutoras. O que se pretende com este exame é contribuir para o aprofundamento da 

necessidade de controle deste tipo de medida também por parte do Poder Judiciário e da 

doutrina jurídica.  

 

Como já referido neste trabalho, o tema, apesar de sua inegável importância, não 

recebe a atenção devida. Como destacam MARINS e TEODOROVICZ, a esfera de estudos sobre 

extrafiscalidade no Brasil é bastante limitada, muito embora o fenômeno tenha sido sempre 

especificado na história dos ordenamentos jurídicos brasileiros. Para os autores, a explicação, 

também aqui já enfrentada, remonta à característica fiscalista do estudo do Direito Tributário 

no Brasil, “visando a ‘pureza’ da matéria, e afastando-se de critérios políticos, econômicos, 

sociais e filosóficos, caminhando para o reducionismo epistemológico”.
441
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Na mesma linha, a crítica de ÁVILA com relação à tese descritivista da Ciência do 

Direito, que terminou por reduzir a própria função dessa Ciência. Na visão do autor, esta 

teoria terminou por reduzir o espectro de estudo do cientista ao limitar a atividade do 

intérprete “ao exame das relações formais e lógicas, excluindo da sua atividade a construção 

de hierarquias materiais graduais, baseadas na coerência substancial, e axiológicas, fundadas 

em concepções valorativas”.
442

 Exatamente por esta razão, a Ciência do Direito, vista sob este 

aspecto, termina com um objeto muito restrito e uma atividade muito limitada: esta a razão 

porque o estudo terminou, em geral, limitado a regras descritivas de âmbitos de poder, sem 

atenção a normas cujo exame pressupõe a investigação de finalidades, como as normas 

tributárias indutoras.
443

  

 

Dessa forma, esta dissertação tem a intenção de contribuir com a doutrina que rompe 

com este isolamento em relação ao tema da utilização instrumental do Direito Tributário. A 

análise dos exemplos serve como reforço acerca da necessidade de controle da forma como 

estas medidas vêm sendo adotadas no país, sem se atentar para a proteção de direitos 

fundamentais inerentes à escolha de instrumentos tributários para a intervenção na ordem 

econômica e social vigente. É evidente, contudo, que a análise destes exemplos não esgota a 

discussão da matéria. Nem seria esta a intenção de um trabalho deste gênero. O objetivo é 

exatamente levantar estas questões, permitindo o aprofundamento do estudo e comprovando a 

necessidade de controle das normas tributárias indutoras também à luz de seus efeitos e do 

cumprimento da sua finalidade, identificando os critérios aplicáveis neste controle e, por meio 

dos exemplos, demonstrando como este controle seria feito no caso concreto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Desde o início, este trabalho buscou estabelecer critérios para o controle sobre as 

normas tributárias indutoras. Como destacado ao longo do texto, os motivos para isso são 

inúmeros, mas podem ser resumidos na importância de serem definidos limites para a 

utilização – cada vez mais frequente – da tributação como instrumento para alterações na 

ordem econômica e social vigente.  

 

A análise da postura adotada pelo constituinte de 1988 demonstrou que este se viu 

inconformado com a situação existente e impôs a adoção de medidas que promovessem 

mudanças. Assim, adotou-se uma postura de um Estado intervencionista (Estado-agente), 

elegendo-se, dentre outros instrumentos, a tributação como mecanismo funcional para a 

promoção das mudanças desejadas na economia e na sociedade. Esta postura, portanto, 

consagrou a utilização instrumental da tributação como mecanismo de alteração econômica e 

social através da promoção de finalidades públicas, e não somente como instrumento para a 

arrecadação das receitas necessárias à manutenção da máquina pública. A utilização 

instrumental da tributação nesse âmbito não é apenas permitida, mas desejada e até 

estimulada pelo ordenamento jurídico, através de uma série de indicações ao longo do texto 

constitucional.  

 

Dentro desta delimitação inicial do regime jurídico atinente às normas tributárias 

indutoras, reconhecemos ainda a dificuldade de se separar as normas tributárias cuja função é 

indutora daquelas cuja função é arrecadatória. Isso decorre da artificialidade desta separação e 

da inexistência de normas puras em cada uma destas categorias. Mesmo admitindo esta 

dificuldade, entendemos fundamental estabelecer uma forma de identificação das normas 

objeto de análise nesta pesquisa. Isso porque o reconhecimento da existência de efeitos 

indutores em todas as normas tributárias, uma vez que o tributo será necessariamente um dos 

fatores considerados pelo agente ao definir a sua atuação, levaria à classificação de todas as 

normas tributárias como indutoras. Assim, foi preciso estabelecer um critério de distinção, 

capaz de separar as normas tributárias indutoras próprias, daquelas normas tributárias que 

simplesmente geram efeitos indutores, ainda que não tenham esta intenção.  
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Nesse contexto, a finalidade exerceu um papel essencial como critério para o 

reconhecimento desse tipo de norma tributária. Embora reconhecendo a importância do 

posicionamento de SCHOUERI no sentido de que estas normas devem ser analisadas a partir da 

existência de efeitos indutores,
444

 concluímos que é a existência desta orientação primordial e 

específica a um fim distinto do arrecadatório que melhor distingue as normas extrafiscais 

daquelas eminentemente fiscais. A questão, portanto, é de predominância do aspecto 

extrafiscal sobre o fiscal, tornando-a uma norma tributária precipuamente indutora, em 

detrimento daquelas em que o aspecto arrecadatório assume a maior relevância. Esta 

predominância pode ser verificada através da aplicação de três critérios, quais sejam, (i) uma 

clara e deduzível finalidade não arrecadatória, (ii) a existência de elementos extrafiscais 

impregnados na norma e (iii) o fomento relacionado à finalidade perseguida, através de uma 

alteração da carga tributária para incentivo ou desincentivo de determinada conduta.  

 

Estes critérios servem, por conseguinte, para identificarmos quais são estas normas 

tributárias que são editadas com a predominância de elementos extrafiscais, voltadas 

precipuamente para o fomento de determinado princípio estatal, a fim de alterar o 

comportamento dos contribuintes em direção à promoção de algum dos fins autorizados 

constitucionalmente. Isso é importante, repita-se, porque, admitindo-se a premissa de que 

todas as normas tributárias têm em alguma medida efeitos indutores sobre os contribuintes, 

esta classificação que leva em conta tão-somente os efeitos não é suficiente para categorizá-

las, já que todas seriam normas tributárias indutoras a partir deste critério, em uma alteração 

somente de grau, como asseveram PAULSEN e VELLOSO.
445

 Por isso, ainda que reconheçamos 

a dificuldade desta dissociação, acreditamos que é a esta finalidade precípua de intervir para a 

alteração na ordem econômica e social vigente, em detrimento da arrecadação, que serve 

como critério de identificação das normas tributárias indutoras. Eram estas normas o objeto 

deste trabalho, ou, mais especificamente, o controle que deveria ser feito sobra a sua 

utilização.  

 

Isso não significa dizer, que não se reconhece a necessidade de controle sobre as 

normas tributárias que, embora não tenham sido editadas com esta função precípua de 

intervenção ou indução, mostrem estes efeitos na prática, de forma benéfica ou maléfica. 
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Inclusive, muitas das premissas e conclusões aqui adotadas poderiam ser usadas para tanto. O 

objetivo desta pesquisa, contudo, era delimitar o regime jurídico atinente às normas tributárias 

indutoras, a fim de estabelecer os critérios de controle para a sua utilização, em virtude das 

especificidades atinentes a estas normas tributárias que já nascem marcadas por outra 

finalidade e função, que não a arrecadatória. O efeito indutor, nesse caso, não é apenas 

acidental, mas proposital.  

 

Por essas razões, seguiu-se a delimitação do seu regime jurídico, partindo-se do fato 

de que estas normas, apesar de possuírem esta característica de indução, são, antes de tudo, 

tributárias. Isso significa dizer que são normas submetidas às limitações impostas ao exercício 

das competências tributárias em geral, sujeitas a todas as garantias protetivas ao contribuinte 

previstas nas limitações ao poder de tributar, tal qual determinadas pelo constituinte de 1988.  

 

As limitações gerais atinentes às normas tributárias, no entanto, não esgotam o regime 

jurídico das normas tributárias indutoras. Como estas normas são marcadas pela 

extrafiscalidade, demonstrou-se que elas também devem se submeter ao regime jurídico 

próprio dos mecanismos de intervenção sobre o domínio econômico. Por isso, a análise de seu 

regime jurídico necessariamente deve envolver os princípios e limites próprios do Direito 

Tributário, combinados com aqueles referentes à ordem econômica e social. A utilização 

destas normas, portanto, é duplamente limitada: devem respeitar não apenas os limites 

relativos especificamente ao poder tributário, mas também aqueles que se referem aos campos 

materiais influenciados indiretamente por eles.
446

 

 

Assim, foi necessário analisar os princípios atinentes à ordem econômica (soberania 

nacional, propriedade privada e função social da propriedade, livre iniciativa e livre 

concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades 

regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte), além de outros princípios, como a defesa da família e a proteção da saúde 

pública, enquanto finalidades dignas a justificas a utilização instrumental da tributação. O 

exame, apesar de superficial – por ser muito amplo –, teve a intenção de demonstrar de forma 

exemplificativa como a tributação é utilizada como instrumento para a promoção destes fins.   
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Além disso, ainda foram examinados os princípios atinentes ao Direito Tributário, 

destacando-se que o constituinte, da mesma forma que estabelece direitos subjetivos do 

contribuinte, também prevê mitigações a alguns desses princípios. Com efeito, foram 

definidas situações e tributos nos quais estas garantias não se mostram aplicáveis, tendo em 

vista não apenas situações de anormalidade e excepcionalidade, como também a possibilidade 

de utilização do tributo como instrumento de indução da ordem econômica e social.  

 

Uma conclusão importante neste ponto se refere ao fato de que a existência destas 

exceções expressas serve como comprovação de que apenas estas ressalvas são legitimadas 

pelo texto constitucional. Em outras palavras, se o próprio constituinte elencou as hipóteses 

em que as limitações ao poder de tributar são afastáveis para garantir a utilização de 

determinados tributos como veículos de normas indutoras, implicitamente também 

determinou que estas são as únicas exceções aceitáveis. Esta conclusão decorre da aplicação 

da técnica de interpretação do argumento a contrário, que parte do pressuposto de que o 

legislador disse exatamente aquilo que pretendia dizer, uma vez que poderia ter dito diferente 

se quisesse.
447

  

 

Por isso, analisamos os princípios da legalidade tributária, da igualdade, da 

irretroatividade, da anterioridade, da vedação de confisco, e da uniformidade, tal qual 

delimitados pela Constituição, destacando-se as exceções previstas no texto constitucional 

para a aplicação das normas tributárias indutoras. Novamente, o estudo, apesar de superficial 

para temas de tamanha relevância, teve a intenção de delimitar o regime jurídico das normas 

tributárias indutoras, demonstrando a tentativa do constituinte de conciliar as garantias 

previstas para o contribuinte com a utilização instrumental da tributação, para que o tributo 

também se mostrasse apto a servir como mecanismo para a alteração da ordem social e 

econômica.   

 

 Estabelecido o regime jurídico das normas tributárias indutoras, estávamos aptos a 

avançar para o primeiro dos três pontos fundamentais desta pesquisa: a análise da aplicação 

do princípio da igualdade e da aplicação da capacidade contributiva às normas tributárias 

indutoras. Nesse sentido, concluímos que as normas tributárias indutoras, porque dizem 

respeito à persecução de finalidades públicas concretas, que não a distribuição da carga 
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tributária entre os contribuintes, funcionam de outro modo do que as normas tributárias 

arrecadatórias. Como o objetivo não é precipuamente a arrecadação e sim o estímulo ou 

desestímulo de determinado comportamento por parte do contribuinte, a fim de atingir 

determinada finalidade pública, o critério de distinção para fins de aplicação do princípio da 

igualdade será outro, vinculado – necessariamente – à promoção dessa finalidade extrafiscal.  

 

Assim, como a justificação da norma tributária indutora é outra, os critérios para a 

diferenciação entre os contribuintes também são outros. Por isso, ao estabelecer uma 

finalidade diversa daquela meramente arrecadatória, estes impostos terminam por se afastar, 

em determinada medida, do critério definido pelo constituinte para a diferenciação dos 

contribuintes, qual seja, a capacidade contributiva. Desse modo, o tributo, enquanto divisor 

social dos custos estatais e de financiamento dos serviços e bens públicos perde em 

intensidade, passando a ser instrumento para a promoção de finalidades estatais diversas, 

através de novos critérios. Conforme o critério da capacidade econômica perde seu 

protagonismo no campo da extrafiscalidade, o princípio da igualdade passa a tomar como 

critério de diferenciação a finalidade extrafiscal, já que a diferença de carga tributária levará 

em conta não apenas (ou melhor, não como critério geral) a capacidade contributiva, e sim o 

cumprimento ou não da finalidade extrafiscal perseguida.
448

  

 

A capacidade contributiva, contudo, não pode ser completamente afastada. Após 

analisarmos as várias posturas adotadas pela doutrina nacional e estrangeira com relação à 

aplicação da capacidade contributiva às normas tributárias indutoras, concluímos que se deve 

buscar a compatibilização da capacidade contributiva com estas normas. Com efeito, as 

normas tributárias indutoras se afastam da capacidade contributiva enquanto critério geral, 

mas não se pode sustentar a inexistência de qualquer relação entre extrafiscalidade e 

capacidade contributiva.  

 

Isso porque, mesmo que se justifique a utilização de outro critério para diferenciar os 

contribuintes, a capacidade contributiva não poderá ser completamente afastada, em nenhum 

de seus dois aspectos. Primeiro, porque ela ainda deverá ser usada como critério para 

determinar o que é ou não manifestação de riqueza passível de ser atingida pela tributação. 

Em suma, onde não há manifestação de riqueza, não há poder de tributar, ainda que se trate de 

                                                 
448

 Nesse mesmo sentido: ALABERN, Juan Enrique Varona. Extrafiscalidad y Dogmática Tributaria. Madrid: 

Marcial Pons, 2009, p. 74.  



160 

 

 

 

 

uma norma com objetivo extrafiscal. E, segundo, porque ela ainda deverá ser usada como 

critério para determinar em que medida a cobrança poderá ser feita, sem afetar o mínimo 

existencial necessário para a sobrevivência digna, nem se tornar confiscatória. 

 

Dessa forma, com relação à primeira das questões colocadas no início deste trabalho, 

referente à aplicação do princípio da igualdade e da capacidade contributiva, concluímos que 

o princípio da igualdade servirá de controle para as normas tributárias indutoras, sendo 

necessária a verificação, primeiro, se o critério de distinção entre os contribuintes é razoável 

com relação à finalidade extrafiscal visada pela norma, trabalhando de forma eficaz para a 

diminuição do cenário de desigualdade. E, segundo, se a capacidade contributiva, ainda que 

não atue como critério principal para a diferenciação dos contribuintes atingidos, foi 

preservada ao máximo pelo legislador, através da escolha de um fato que represente uma 

manifestação de riqueza e cuja graduação do encargo não desrespeite os limites impostos pela 

capacidade contributiva.  

 

A segunda questão colocada nesta pesquisa se referia à verificação sobre o modo 

como a falta de efeitos concretos afeta a legitimidade das normas tributárias indutoras. 

Pretendeu-se, com isso, enfrentar a questão se a extrafiscalidade poderia ser definida 

meramente pela sua finalidade (no sentido de causa) ou se demandaria, da mesma forma, a 

análise de seus efeitos. A questão da finalidade não é suficiente isoladamente porque os 

efeitos indutores fazem parte da própria caracterização dessas normas. Com isso se quer dizer 

que a extrafiscalidade não é definida apenas pela sua causa (a finalidade buscada pela 

indução), mas envolve também a existência fática desses efeitos indutores sobre a ordem 

econômica e social vigente. Demonstrou-se, portanto, que não se pode falar em norma 

tributária indutora se, em que pese a existência de uma finalidade extrafiscal por parte do 

legislador, a norma se mostra inapta para gerar os efeitos pretendidos. Como referido, não há 

função indutora, sem eficácia indutora.  

 

A importância concedida neste trabalho ao tema das finalidades e dos efeitos para fins 

de delimitação e controle sobre a utilização das normas tributárias indutoras se afasta da 

doutrina clássica do Direito Tributário brasileiro, que considerava efeitos e finalidades 
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elementos extrajurídicos, que pertenceriam à sociologia e não à Ciência do Direito.
449

 

Entendemos, apoiados inclusive em trabalhos críticos sobre este posicionamento 

reducionista,
450

 que o estudo do Direito Tributário enquanto Ciência demanda, dentre outras 

questões, a consideração da eficácia das normas tributárias sobre a ordem econômica e social. 

Esta necessidade de controle sobre a eficácia se sobressai, especialmente, diante da 

imprevisibilidade dos efeitos das normas tributárias indutoras, que estão ligadas a conjecturas 

e expectativas, que podem, todavia, não ser confirmadas. Esta dificuldade reforça, por 

conseguinte, a necessidade de um controle constante acerca dos efeitos que estão sendo 

produzidos pela norma tributária indutora, com relação à efetivação da promoção da 

finalidade que a originou e justifica a sua permanência.  

  

 Desse modo, no que tange à segunda pergunta colocada nesta dissertação, referente à 

importância dos efeitos para o controle sobre a legitimidade das normas tributárias indutoras, 

concluímos que o controle sobre estas normas passa também pela verificação acerca da sua 

eficácia social, ou seja, da sua capacidade de produzir, de fato, na sociedade e na economia, 

os efeitos indutores que justificam a sua edição e a sua manutenção no ordenamento jurídico. 

 

 A terceira questão colocada neste trabalho, como uma decorrência das duas primeiras, 

se refere ao estabelecimento de critérios de controle sobre a utilização das normas tributárias 

indutoras. Sobre o tema, em primeiro lugar, é preciso destacar a importância da definição 

destes critérios. A intenção ao longo da pesquisa foi demonstrar que o apelo pela 

instrumentalização da tributação apresenta uma série de riscos que não podem ser 

desconsiderados. O grande apelo político e social pela defesa de finalidades como, por 

exemplo, a redução das desigualdades, a proteção do meio ambiente e a saúde da população, e 

a simpatia que estas causas políticas geram na sociedade, mesmo que sejam 

instrumentalizadas a partir da via tributária, não podem de forma alguma desconsiderar o fato 
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de que o tributo é um dos instrumentos disponíveis, mas não o único para a promoção das 

finalidades públicas.  

 

Assim, pretendeu-se demonstrar que o modo como isso será feito deverá ser objeto de 

um controle mais rigoroso. O importante é perceber que o controle sobre as normas tributárias 

indutoras não restringe o poder do legislador de editá-las, até mesmo porque, ainda que ele 

tenha uma grande liberdade no que diz respeito ao “se” da utilização da indução fiscal, no 

que se refere ao “como” utilizá-la, ele se sujeita a um controle mais rigoroso.
451

 Em outras 

palavras, ainda que não se tenha dúvidas acerca da legitimidade da utilização do mecanismo 

tributário para a promoção de finalidades extrafiscais, é imprescindível que o controle sobre o 

modo como isso é realizado e sobre a efetiva promoção dessas finalidades seja constante, em 

virtude, especialmente, da restrição sobre os direitos de propriedade, de liberdade, de 

igualdade e sobre a capacidade contributiva.  

 

Por essa razão, além dos critérios já delineados com relação à aplicação do princípio 

da igualdade e da capacidade contributiva, assim como do controle de eficácia, outros 

critérios foram analisados. O primeiro deles foi o exame da proporcionalidade, na medida em 

que a utilização instrumental da tributação leva ao tangenciamento de direitos de liberdade e 

de propriedade que devem ser analisados em sua compatibilização com os outros direitos 

fundamentais relacionados ao caso. A nova finalidade e o novo critério de diferenciação entre 

os contribuintes existente na norma tributária indutora, portanto, deverá sujeitar-se ao exame 

da proporcionalidade, para que se verifique se a medida adotada é, de fato, proporcional, 

havendo uma razoável relação entre o meio e o fim e inexistindo uma restrição excessiva com 

relação aos direitos fundamentais envolvidos. Para tanto, é fundamental a análise da 

adequação da medida, da sua necessidade e, finalmente, da sua proporcionalidade em sentido 

estrito.  

 

A estes critérios, se somaram ainda os critérios da complementaridade, da 

subsidiariedade, da economicidade e do cumprimento da finalidade. Os três primeiros 

transmitem, em resumo, a ideia de que a tributação não deve ser vista como o melhor remédio 

para todos os males sociais. Apesar de ser instrumento estatal para a realização das finalidades 
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públicas, o tributo não é o único mecanismo de intervenção econômica e social e não pode ser 

visto como a solução ideal em todos os casos.  

 

Por isso, primeiro, exige-se complementaridade, porque as medidas tributárias 

precisam ser complementares com relação a outras formas de orientação estatal para 

conservação e proteção das finalidades públicas. Segundo, exige-se subsidiariedade, 

porquanto as medidas administrativas devem ser preferidas frente aos mecanismos tributários, 

já que, no segundo caso, há possibilidade de que o comportamento indesejado seja 

“comprado” pelo contribuinte. E, terceiro, exige-se economicidade, no sentido de existir uma 

relação entre o critério escolhido e o objetivo desejado, justificando assim o encarecimento 

das atividades que atuam em contrapartida a esta finalidade. Por fim, com relação ao critério 

do cumprimento da finalidade, verificou-se a ideia de que se o tributo é instituído para atingir 

determinado fim, quando este for realizado, não há mais motivos para a manutenção de sua 

cobrança. Por essa razão, o cumprimento da finalidade que se visa a atingir e a transitoriedade 

da norma indutora precisam ser constantemente analisados. 

 

Em suma, como resposta à terceira questão colocada nesta pesquisa, foram delineados 

os seguintes critérios de controle aplicáveis às normas tributárias indutoras: (i) princípio da 

igualdade e da capacidade contributiva, (ii) controle de eficácia, (iii) postulado da 

proporcionalidade, (iv) complementaridade, subsidiariedade e economicidade, e (v) 

cumprimento da finalidade.  

 

Estabelecidos os critérios, estávamos aptos a analisar de forma crítica a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, a fim de demonstrar que o devido controle sobre a utilização de 

normas tributárias indutoras não vem sendo realizado pela Corte Superior, ainda que existam 

vários exemplos de normas deste tipo no Brasil. A análise demonstrou que o Supremo 

Tribunal Federal, na prática, não tem exercido seu poder de controle sobre as normas 

tributárias indutoras. Por um lado, há casos em que o Tribunal declina do seu papel de 

controlador das normas e das restrições aos direitos fundamentais e simplesmente declara que 

estas normas seriam atos discricionários e, nesse sentido, fora do âmbito de controle do Poder 

Judiciário. De outro lado, em casos efetivamente julgados em seu mérito, a discussão 

normalmente limita-se à aferição da existência ou não de uma restrição ao princípio da 
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isonomia, sem a análise sobre outros critérios aplicáveis ou sobre a restrição de outros direitos 

fundamentais.  

 

A intenção, por conseguinte, era demonstrar que o Supremo Tribunal Federal vem 

exercendo um controle apenas parcial sobre as normas tributárias indutoras, sem enfrentar o 

problema da capacidade contributiva, dos efeitos, da proporcionalidade, da subsidiariedade e 

do cumprimento da finalidade, antes delineados. Ao que parece, o fato de se aceitar que a 

norma tributária pode ser usada como instrumento de intervenção na ordem econômica e 

social termina por afastar a possibilidade de um controle mais rígido sobre a forma como isto 

será feito. A jurisprudência da Corte Superior demonstra que se confunde poder para 

instituição com poder para a instituição de qualquer forma, ignorando-se o fato de que a 

utilização instrumental da tributação envolve restrições ligadas aos direitos de propriedade, 

liberdade e igualdade, e, exatamente por isso, deve ser submetida a um controle rígido por 

parte do Poder Judiciário.  

 

Diante desta crítica, o quarto e último capítulo da dissertação pretendeu demonstrar 

como seria a aplicação prática dos critérios definidos para o controle das normas tributárias 

indutoras em exemplos do nosso ordenamento. O exame da aplicação prática dos critérios 

estabelecidos ao longo deste trabalho foi feito na tentativa de contribuir para o 

aprofundamento do estudo acerca da necessidade de controle deste tipo de medida também 

por parte do Poder Judiciário e da doutrina.  

 

Embora se reconheça a importância da utilização instrumental da tributação como um 

dos mecanismos escolhidos pelo próprio constituinte para a promoção das finalidades 

públicas definidas no texto constitucional, pretendeu-se conciliar esta utilização extrafiscal da 

tributação com os princípios protetivos dos contribuintes, contribuindo para o estudo sobre o 

modo como isso é feito. Em outras palavras, buscou-se encontrar a melhor forma de 

compatibilizar a função tributária indutora com os direitos dos contribuintes, estabelecendo 

critérios de controle sobre a utilização da tributação enquanto instrumento para a promoção de 

finalidades extrafiscais.  
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