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Em vez de serem apenas bons, esforcem-se 
para criar um estado de coisas que torne 
possível a bondade. Ou melhor: que a torne 
supérflua!
Em vez de serem apenas livres, esforcem-se 
para criar um estado de coisas que liberte a 
todos e também o amor à liberdade torne 
supérfluo!
Em vez de serem apenas razoáveis, 
esforcem-se para criar um estado de coisas 
que torne a desrazão de um indivíduo um 
mau negócio.

Bertolt Brecht

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem 
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação.

Constituição Federal brasileira de 1988.
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CABRAL, Indhira de Almeida. Normas tributárias indutoras na concretização do 
princípio constitucional da redução das desigualdades sociais e regionais. 133 p. 
Dissertação do Programa de Mestrado em Direito Constitucional da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN.

RESUMO 

A Constituição Federal determinou ser a redução das desigualdades sociais e regionais 
um dos objetivos a serem efetivados pelo Estado brasileiro. No Título referente à ordem 
econômica, temos que a economia nacional deve ser desenvolvida tendo por fim, dentre 
outros, a redução das desigualdades. Este estudo tem por fim demonstrar o dever, 
constitucionalmente imposto ao Estado, de atuar no desenvolvimento econômico
nacional, de forma a promover a realização dos objetivos constitucionais, dentre os 
quais destacamos a redução das desigualdades. Dentre os caminhos existentes para tal 
atuação, encontra-se a tributação, sendo também objetivo deste trabalho a demonstração 
de que normas tributárias indutoras podem ser um instrumento utilizado pelo Estado, 
uma vez que estas possuem o poder de induzir a adoção de comportamentos, pelos 
agentes econômicos, mais favoráveis à redução das desigualdades. Dessa forma, através 
de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, concluímos pelo dever de atuação estatal na 
economia de forma a concretizar os objetivos constitucionais. Concluímos também que 
essa atuação deve ser planejada e constante, uma vez que os resultados são paulatinos e 
que as normas tributárias indutoras, dentro dos limites constitucionalmente previstos, 
podem ser um instrumento utilizável pelo Estado para a redução das desigualdades 
sociais e regionais.

Palavras-chave: Redução das desigualdades sociais e regionais; tributação; indução.
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CABRAL, Indhira de Almeida. Inducing tax norms in the concretization of the 
constitutional principle of reduction of social and regional inequalities. 133 p. 
Dissertation of the Constitutional Law Masters Program of Rio Grande do Norte’s 
Federal University, Natal/RN.

ABSTRACT

The Federal Constitution states that the reduction of social and regional inequalities is 
one of the goals to be achieved by the Brasilian State. The economic constitution states 
that the national economy must be developed so as to achieve, amongst other objectives, 
the reduction of those  inequalities. In this paper, we aim to demonstrate the duty, 
imposed by the Constitution to the State, of acting in the national economy so as to 
promote the achievement of the constitutional goals, among wich we highlight the 
reduction of  inequalities. One of the instruments that can be used by the State to
achieve this objective is its fiscal policy. It is also an aim in this paper to demonstrate 
that inducing tax norms can be used by the State, because it can encourage the 
economic agents to bring about the reduction of social and regional inequalities. 
Therefore, after bibliographic and jurisprudential research, we conclude that the duty, 
imposed to the State, of acting in the national economy so as to promote the 
achievement of the constitutional goals exists. We also conclude that this acting must be 
planed and constant, because the consequences are slow and that, within the limits of 
the constitution, the inducing tax norms can be an instrument for the State in order to 
reduct the social and regional inequalities.

Keywords: Reduction of social and regional inequalities; taxation; induction.



8

SUMÁRIO

1 O DIREITO COMO MECANISMO DE MUDANÇA SOCIAL 10

2 O PODER NORMATIVO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 15

2.1 ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES ACERCA DA INTERPRETAÇÃO 

DO DIREITO 15

2.2 O PODER NORMATIVO DA CONSTITUIÇÃO 19

2.3 O PODER NORMATIVO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 21

2.4 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E OS DIREITOS E GARANTIAS

FUNDAMENTAIS 28

3 O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA REDUÇÃO 

DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS 32

3.1 O ESTADO INTERVENTOR 32

3.2 A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 42

3.3 A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS 

COMO OBJETIVO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 43

3.4 A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS 

COMO PRINCÍPIO DA ORDEM ECONÔMICA BRASILEIRA 47

3.5 A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO 

DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS 51

3.6 OS PRINCÍPIOS DA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 

E REGIONAIS E DA GARANTIA DO DESENVOLVIMENTO

NACIONAL

53

3.6.1 Aspectos gerais sobre o desenvolvimento 53

3.6.2 O desenvolvimento na Constituição de 1988 56

4 A TRIBUTAÇÃO E A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 

E REGIONAIS 61

4.1 O ESTADO FISCAL 61

4.2 PRINCÍPIOS REGENTES DA ORDEM TRIBUTÁRIA 63

4.2.1 Legalidade tributária 63

4.2.2 Anterioridade 65

4.2.3 Igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco 68



9

4.2.4 Liberdade de tráfego 71

4.2.5 Imunidade recíproca 72

4.3 COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS 73

4.4 TRIBUTOS EM ESPÉCIE 77

5 AS NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS NA CONCRETIZAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS 83

5.1 O ESTADO FISCAL E INTERVENTOR 83

5.2 ASPECTOS GERAIS SOBRE O PLANEJAMENTO 87

5.3 AS FORMAS DE INTERVENÇÃO ESTATAL NO DOMÍNIO

ECONÔMICO

95

5.4 INTERVENÇÃO POR INDUÇÃO E POR DIREÇÃO 97

5.5 NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS 99

5.6 AS NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS COMO UMA ESPÉCIE 

DE SUBVENÇÃO 101

5.7 IDENTIFICAÇÃO DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS 104

5.8 INSTITUTOS TRIBUTÁRIOS ESSENCIALMENTE INDUTORES 106

5.9 LIMITES À UTILIZAÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS 115

6 AS NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS E O PRINCÍPIO DA

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS 122

REFERÊNCIAS 127



10

1 O Direito como mecanismo de mudança social.

Sabendo ser o Direito um fato social, não resta dúvida de que ele reflete as 

relações que se concretizam na sociedade que regula. Uma vez que nenhuma sociedade 

é eternamente estanque, acontecem mudanças nos embates entre as forças materiais 1, 

além do fato de que as próprias necessidades da vida em sociedade mudam, evoluem.

Dessa forma, também o Direito sofrerá os reflexos dessas mudanças, de sorte a

continuar exercendo seu papel de instrumento de controle social 2. Portanto, ainda que 

agindo como instrumento de controle, o Direito já atua como mecanismo de mudança 

social.

1 Segundo Ferdinand Lassalle, existem forças presentes na sociedade, tais como a força política, a social, 
a econômica, a militar, as quais travam um constante embate na busca pelo controle. Após esse momento, 
o grupo vencedor terá seus interesses protegidos nas relações sociais. LASSALLE, Ferdinand. O que é 
uma Constituição? Tradução de Hiltomar Martins Oliveira, Belo Horizonte, Livraria Líder e Editora, 
2008, passim.
2 Conforme lição de Cláudio Souto, controle social consiste em “qualquer influência volitiva dominante, 
exercida por via individual ou grupal sobre o comportamento de unidades individuais ou grupais, no 
sentido de manter-se uniformidade quanto a padrões sociais”. In SOUTO, Cláudio e Solange. Sociologia 
do Direito – uma visão substantiva. 2ª ed., Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris editor, 1997, p. 177. 
Dessa maneira, a norma jurídica é criada com o intuito de modificar, aceitar ou coibir determinado 
comportamento. Segundo Alfredo Augusto Becker: “A regra jurídica é o instrumento criado pelo Estado 
para dominar e reger os fatos do ambiente social: forças econômicas, ideais, interesses, necessidades, etc., 
sempre em movimento e frequentemente antagônicas. Toda regra jurídica supõe uma tensão ou 
possibilidade de tensão entre a conduta que ela impõe e a realidade social. A regra jurídica transforma o 
determinismo natural (espontâneo ou ao arbítrio do indivíduo) dos fatos sociais, em um determinismo 
artificial, porque impõe àqueles fatos sociais uma distorção específica e um comportamento prefixado 
cuja estrutura e direção se apresentaram ao legislador como necessárias ao Bem Comum autêntico ou 
falso”. In BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3ª ed. São Paulo, Lejus, 1998, 
p.58. Também Ernani Contipelli disserta a respeito: “Percebe-se, então, que a ação do homem em seu 
grupo, o que poderíamos denominar como evento, consiste no elemento central, no elemento de interesse 
da atividade social; e para haver este fenômeno social será necessária a exteriorização de uma idéia, de 
uma atitude, de uma determinada conduta em face de uma situação e que este ato se encontre inserido, de 
modo positivo (ordenado) ou negativo (desordenado), em um sistema normativo que o direcione, fazendo 
com que o homem, pelo seu discernimento e seu livre-arbítrio, sempre tenha a possibilidade de opção, de
escolha, que represente a alternativa dentro deste contexto, estando a decisão final sujeita a uma dada 
conseqüência, reprovadora ou aprovadora de seu produto”. In CONTIPELLI. Ernani. O direito como 
fenômeno social. Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 56, p.57.
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Se não o faz, torna-se ineficaz, incapaz de regular as relações sociais, já não

mais cumprindo a sua função social, ou seja, assegurar a convivência harmoniosa na 

sociedade. 3

Dessa forma, se o Direito permanece engessado protegendo uma realidade que 

já não mais existe daquela maneira, estará se distanciado da sociedade que pretende 

regular. Para que permaneça vivo e eficaz, deve o Direito mudar conforme a sociedade.

A mudança realizada pelo Direito no sentido de mera adaptação à nova 

realidade social consiste em um conceito de mudança lato sensu. Pode, porém, o Direito 

ser um instrumento de mudança considerada de maneira restrita, ou seja, pode provocar

uma alteração real na estrutura da sociedade.

Nesse sentido, o Direito seria o instrumento através do qual se provocaria uma 

transformação social, uma inversão no pólo de dominação ou a eliminação deste.

Com este intuito foi concebida a Constituição Federal brasileira. Muito 

embora o constituinte originário tenha optado pelo sistema econômico capitalista, ele 

também deixou evidente a sua opção por um Estado Intervencionista. Não se contentou 

o constituinte em elaborar um ordenamento jurídico que mantivesse o status quo, 

determinando através da Carta um novo Estado, uma nova realidade, a qual deve ser 

concretizada pelos Três Poderes e pela Sociedade.

Assim é que, em seu art. 3º, a Constituição Federal brasileira determina os 

princípios-objetivos a serem concretizados pelo Estado. Objetivos estes que 

demonstram a realidade almejada pelo Poder Constituinte Originário para a República 

brasileira.

3 Nesse sentido, Cláudio Souto esclarece que: “(...) o controle social pode mascarar, por exemplo, sob a 
aparência de um consenso livre quanto ao controle, a imposição, inclusive por via legal, de interesses 
exclusivistas de classe. Nesse caso, o controle social conduz a aguda dessemelhança entre pólos da 
interação social e, com isso, a agudo afastamento entre eles, com forte tendência ao desequilíbrio do 
sistema de interação social correspondente”. SOUTO, Cláudio e Solange. Sociologia do Direito – uma 
visão substantiva, p. 33.
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Por muito tempo se defendeu o caráter programático dos princípios jurídicos, 

inclusive dos princípios-objetivos, negando-lhes poder vinculante, poder de imposição, 

de obediência necessária.

Com o neo-constitucionalismo, no entanto, uma nova visão jurídica aflorou e, 

de mera direção, valor ou programa, os princípios evoluíram, adquirindo inegável poder 

vinculante. Não foi diferente com os princípios-objetivos. O caráter vinculante que 

então lhes foi conferido determina uma atuação estatal positiva, impõe ao Estado a 

adoção de condutas que promovam a transformação da realidade social brasileira nos 

moldes por tais dispositivos determinados.

É nesse momento que cabe uma breve digressão acerca da relação entre 

economia e direito. Longe de serem ciências sem qualquer ligação, a economia e o 

direito são áreas afins não apenas do conhecimento, mas também da realidade social.

A economia, enquanto fato social, gera inúmeras relações entre os membros da 

sociedade, relações estas objeto da regulação jurídica. Já enquanto ciência, a economia 

busca soluções para a exigüidade de recursos necessários para o bem estar da sociedade. 

Por sua vez, a ciência jurídica tem por fim servir de instrumento assegurador da paz 

social, através da limitação das liberdades, da tutela dos direitos e garantias individuais 

e dos interesses coletivos. Vê-se, portanto, que essas ciências se complementam na 

busca pelas soluções para os problemas da sociedade. 4

Um elemento que comprova o estreito relacionamento entre direito e economia 

é o fato de existirem normas constitucionais reguladoras da economia. Na Constituição 

brasileira, na verdade, a todo um Título dedicado à regência da ordem econômica. 

Sendo a Constituição um documento único, todas as suas normas devem ser 

interpretadas de forma a levar à harmonia do texto constitucional. Assim é que as 

4 ELALI. André, Tributação e regulação econômica – um exame da tributação como instrumento de 
regulação econômica na busca da redução das desigualdades regionais. São Paulo, MP Ed., 2007, p. 
17.
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normas referentes à ordem econômica devem estar em consonância com as normas 

referentes à ordem social, por exemplo, almejando a efetivação dos objetivos 

constitucionais.

É possível, portanto, defender que, uma vez que o Constituinte atribuiu 

objetivos a serem efetivados pelo Estado brasileiro e que as normas presentes no texto 

constitucional formam um único e harmônico documento, deve a economia nacional 

desenvolver-se de forma tal que promova o desenvolvimento nacional através da 

redução das desigualdades sociais e regionais.

Para assegurar o desenvolvimento econômico nesse sentido, pode, na verdade, 

deve o Estado atuar na esfera econômica, podendo fazê-lo de duas formas: através da 

intervenção direta, onde atua como agente econômico; e através da atuação indireta, 

assumindo o papel de Estado Regulador.

Enquanto Regulador, o Estado rege a economia através de normas de cunho 

diretivo ou indutivo. Uma vez que não é possível a aplicação de normas diretivas em 

todos os casos, muitas políticas estatais para a condução da economia nacional se 

baseiam na utilização de normas indutoras. Observa-se aqui a importância da tributação 

na regulação econômica, uma vez que é inegável o seu poder indutor de 

comportamentos.

Por tudo já exposto, podemos afirmar que muito embora esteja o ente público 

obrigado a atuar positivamente conforme determinação constitucional, possui ele a 

discricionariedade para decidir através de que meios, através da implementação de quais 

medidas realizará tal dever. Dentre os possíveis caminhos que pode o Estado seguir para 

concretizar seus fins, encontra-se a tributação, em particular, as normas tributárias 

indutoras, as quais se apresentam como instrumento de intervenção estatal indireta, 

através da regulação.
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Com o intuito de demonstrar a viabilidade e os limites desse caminho, 

elaboramos esse trabalho, o qual foi dividido da seguinte forma: no capítulo que segue 

defendemos a normatividade dos princípios constitucionais, demonstrando que estes são 

capazes de obrigar o Estado a agir no sentido de concretizá-los.

No terceiro capítulo discorremos especificamente sobre o princípio-objetivo da 

redução das desigualdades sociais e regionais, demonstrando a importância a ele 

conferida pela Constituição, seu papel enquanto objetivo do Estado, enquanto 

conformador e fim da atividade econômica, sua relação com o também objetivo do 

desenvolvimento nacional e sua interpretação, reveladora de seu poder vinculante.

Uma vez determinados os limites do poder vinculante dos princípios 

constitucionais, especificamente o princípio a redução das desigualdades sociais e 

regionais, torna-se possível proceder à analise da tributação como instrumento hábil 

para a concretização do princípio constitucional supracitado.

No quarto capítulo tecemos algumas considerações introdutórias acerca do 

Estado Fiscal, seu poder de tributar, as espécies de tributo e os limites desse poder, 

muitos dos quais impostos pelos princípios regentes da ordem tributária, também aqui 

estudados.

Afinal, no quinto capítulo, expusemos as formas de intervenção do ente estatal 

na economia e demonstramos a possibilidade de utilização de um determinado tipo de 

norma tributária – as normas tributárias indutoras – na orientação econômica, de forma 

que a economia nacional se desenvolva com o objetivo determinado pela Constituição, 

através de seu art. 3º, de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Assim se 

desenvolve a parte final da pesquisa, discorrendo acerca dos instrumentos tributários 

existentes no ordenamento pátrio, suas limitações e vantagens enquanto concretizadores 

do princípio-objetivo objeto desse estudo.
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2 O poder normativo dos princípios constitucionais.

2.1 Alguns aspectos relevantes acerca da interpretação do Direito.

Segundo definição do dicionário Houaiss para este verbete, “interpretar” 

possui, dentre outros significados: a) determinar o significado preciso de (texto, lei etc.); 

b) dar certo sentido a; entender; julgar. 5

Ao tratarmos de “interpretação”, dois sentidos ao menos nos aparecem: (a) 

interpretação enquanto ato de interpretar e (b) enquanto conclusão alcançada por este 

ato.

A aplicação do primeiro sentido no estudo do Direito constitui o que se

denomina Hermenêutica Jurídica, a qual consiste no estudo e sistematização dos meios 

aplicáveis para a determinação do sentido e alcance das expressões jurídicas. 6

Vários são os processos ou métodos existentes dentro dessa ciência utilizados 

para se alcançar o sentido das expressões jurídicas, dentre os quais utilizamos o tópico-

sistemático, fusão dos métodos sistemático e tópico.

A interpretação sistemática estuda a norma dentro de seu todo normativo, ou 

seja, a norma como elemento ou parte de um sistema normativo. Esta interpretação, 

portanto, nasce de uma análise dedutiva, não sendo admitido o estudo da norma 

isoladamente. 7

5 Capturado do site: http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=interpreta%E7%E3o&cod=109808, em 
18. de março de 2008.
6 MAXIMILANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. 14ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2003, 
p. 1.
7 Esse método foi bastante utilizado por Hans Kelsen. Segundo este autor, a interpretação é “uma 
operação mental que acompanha o processo de aplicação do Direito no seu progredir de um escalão 
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O método tópico de interpretação, por sua vez, busca o significado da norma 

jurídica através da técnica do pensar problemático. Dessa forma, não haveria uma 

solução ou um significado apenas. Vários seriam os significados possíveis, o que faz 

com que esse método não apenas aproxime o Direito da realidade social, como também 

torne mais dinâmica a sua atualização.8

No método tópico-sistemático, temos a análise da norma no decorrer de sua 

aplicação. Por esse método são analisados tanto os elementos componentes do fato, ou 

seja, os problemas apresentados (método tópico), como a norma enquanto parte de um 

sistema harmônico, coeso (método sistemático).

A interpretação enquanto conclusão alcançada pelo ato de interpretar, ou seja, 

através da utilização de um ou alguns dos métodos interpretativos, apresenta-se como a 

norma jurídica, como o significado que textos jurídicos (enunciados) adquiriram a partir 

de sua análise diante do caso concreto ou fictício.

Afirmar que um enunciado jurídico transformar-se-á em norma, ou seja, 

adquirirá significado, através de sua análise diante de um caso ao qual será aplicado, 

demonstra que há uma distinção entre o texto ou enunciado jurídico e a norma jurídica a 

ser efetivamente aplicada, sendo que esta somente é definida no momento de sua

aplicação ao caso. 9

Não possui o texto normativo a norma em si, pronta e acabada. Esta será 

construída pelo intérprete à medida em que for concretizado o direito por ela 

superior para um escalão inferior”. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 3ª ed. Trad. João Baptista 
Machado. São Paulo, Martins Fontes, 1991, p. 363.
8 O professor J.J. Gomes Canotilho ensina que, através do método tópico, “a interpretação reconduzir-se-
ia, assim, a um processo aberto de argumentação entre os vários participantes (pluralismo de intérpretes) 
através da qual se tenta adaptar ou adequar a norma constitucional ao problema concreto. Os aplicadores-
interpretadores servem-se de vários tópoi ou pontos de vista, sujeitos à prova das opiniões pró ou contra, 
a fim de descortinar, dentro das várias possibilidades derivadas da polissemia de sentido do texto 
constitucional, a interpretação mais conveniente para o problema. A tópica seria assim uma arte de 
invenção (inventio) e, como tal, técnica do pensar problemático”. In Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. Portugal, Livraria Almedina, 2002 (p. 1197).
9 Sobre o tema, ver GRAU. Eros Roberto, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
Direito. 3ª ed., Malheiros, São Paulo, 2005.
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resguardado. Se assim não fosse, bastando para a definição da norma a existência de um 

enunciado jurídico, inúmeros seriam os casos para os quais o direito seria incapaz de 

apresentar solução.

Uma vez que se afigura como tarefa sobre-humana a previsão de todas as 

situações possíveis que necessitariam de solução pelo direito, imprescindível se faz o 

caráter generalístico das normas jurídicas, de modo a permitir a atuação do intérprete 

para a utilização da norma na solução das mais diversas situações que podem surgir no 

seio de uma sociedade.

Dessa forma, temos como elementos formadores da norma o texto jurídico 

(escrito ou não) e os fatos componentes do caso, o qual se tenta solucionar. Vemos, 

assim, que um mesmo enunciado poderá possuir tantos significados quantas forem as 

variações de casos ao qual ele será aplicado. 10

Este leque de variáveis, no entanto, não é ilimitado. Hans Kelsen, quando 

tratou da interpretação jurídica, mencionou a existência de uma moldura dentro da qual 

estariam contidos os possíveis significados da norma. 11

Tais significados são encontrados a partir da análise dos dados elementares do 

fato (ou fatos componentes do caso) ao qual o enunciado jurídico será aplicado, bem 

como a partir da análise do ordenamento jurídico no qual este enunciado se insere. 12

Temos aqui a aplicação do método tópico-sistemático, uma vez que são analisados 

conjuntamente tanto o problema quanto o sistema. 13

10 Nesse contexto, vê-se a irrealidade da afirmação de que se for o enunciado claro, não há necessidade de 
aplicação. A depender das nuances do caso concreto, uma norma aparentemente clara pode se apresentar 
confusa na sua aplicação.
11 KELSEN. Hans. Teoria pura do direito. p. 366.
12 Segundo Harrison Ferreira Leite, “para a correta aplicação da norma jurídica, importante é saber, por 
um lado, do sentido interpretado do evento; por outro lado, do sentido de determinadas normas que lhe 
são aplicáveis; e, finalmente, se o evento assim considerado é conforme à norma”. In LEITE, Harrison 
Ferreira. Quais os tipos de eficácia dos princípios? Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 76, p. 
151, 2007.
13 Sobre esse método interpretativo, ver Juarez Freitas in A interpretação sistemática do direito. São 
Paulo. Malheiros, 1995. Tratando do estudo da norma jurídica enquanto parte de um todo, Bruno Galindo 
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Observando a congruência dos elementos sociais e dos elementos normativos 

presentes no ordenamento como um todo no momento da interpretação/aplicação da 

norma, Eros Roberto Grau ensina:

(...). A interpretação do direito não é mera dedução dele, mas sim processo 
de contínua adaptação de seus textos normativos à realidade e seus 
conflitos. (...).
Por isso mesmo a interpretação do direito é interpretação do direito, e não 
de textos isolados, desprendidos do direito.
Não se interpretam textos de direito isoladamente, mas sim o direito no seu 
todo (...).
Não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços.
A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao intérprete, sempre, 
em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a 
partir dele – do texto- até a Constituição.
Por isso insisto que um texto de direito isolado, destacado, desprendido do 
sistema jurídico, não expressa significado normativo algum. 14

Em síntese, temos que, para que se realize a aplicação da norma jurídica (quer 

a um caso concreto ou fictício), é necessária a sua interpretação, sendo que esta deve, 

necessariamente, analisar tanto as peculiaridades do caso como o ordenamento jurídico 

em sua totalidade.

Em não o fazendo, poderá o aplicador da norma imprimir a esta efeito 

excessivamente formal e sem adequação à realidade social ou destoante daquilo 

determinado pelo ordenamento jurídico, em particular, pelas normas constitucionais (as 

defende que: “(...) a norma jurídica não pode ser interpretada de forma completamente isolada, sendo 
necessária a incursão hermenêutica além da lógica, compreendendo não somente a conexão dos signos 
normativos, mas a conexão dos enunciados normativos de forma global, devendo estes ser interpretados 
tendo em vista o sistema jurídico como um todo, ou seja, a observância da unidade do ordenamento 
jurídico, devendo as normas serem compatíveis sistemicamente”. In GALINDO, Bruno. Direitos 
Fundamentais – análise de sua concretização constitucional. Curitiba, Juruá, 2003, p. 122 e 123.
14 GRAU. Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito, p. 125 e 
127/128. Ainda no tema, porém tratando mais especificamente da interpretação dos princípios jurídicos, 
Paulo de Barros Carvalho defende que: “A interpretação dos princípios, como normas que 
verdadeiramente são, depende de uma análise sistemática que leve em consideração o universo das regras
jurídicas, enquanto organização sintática (hierarquia sintática) e enquanto organização axiológica 
(hierarquia dos valores jurídicos), pois, assim como uma proposição prescritiva do direito não pode ser 
apreciada independentemente do sistema a que pertence, outro tanto acontece com os valores jurídicos 
injetados nas estruturas normativas. Desse processo de integração resultará o entendimento da mensagem
prescritiva, em sua integridade semântica, sempre elástica e mutável”. In CARVALHO. Paulo de Barros. 
Princípios constitucionais tributários no sistema positivo brasileiro, in ELALI. André e MARTINS. 
Ives Gandra da Silva (coordenadores). “Elementos atuais de direito tributário”. Curitiba, Juruá, 2005. 
p. 414 e 415.
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quais diferem dos enunciados constitucionais pelos mesmos argumentos até o momento 

expostos), como objetivos a serem alcançados pelo Estado e pela Sociedade.

2.2 O poder normativo da Constituição.

O poder normativo da Constituição foi tema pesquisado por grandes autores, 

gerando as mais diversas posições. 15

Para Ferdinand Lassalle, a Constituição real é aquela advinda das forças 

sociais. O documento que contém escrito o resultado dessas forças (as quais passam 

então a configurar direitos) somente possui valor enquanto corresponder à vontade 

dessas forças. 16 Se passa a ocorrer uma dissociação entre a Constituição escrita e a real, 

sendo criado um imenso abismo entre o Direito e a realidade social, não hesita o autor 

em defender a perda de importância da primeira em relação à segunda. 17

Em face à análise unilateral de Ferdinand Lassalle, surge Konrad Hesse 

afirmando que a conseqüência desse posicionamento quanto à Constituição é o 

15 Paulo Bonavides ensina que a teoria material da Constituição consistia em uma corrente de pensamento 
formada por idéias denegadoras do exclusivismo normativo e formalista do positivismo lógico. Tais 
idéias exaltavam a importância do conteúdo das normas. Aplicadas essas idéias à Constituição, elas 
buscavam o sentido, os princípios políticos, o conjunto de valores elencados que a tornavam reflexo da 
Sociedade. Afirma ainda o autor que consiste em difícil tarefa definir claramente a posição dos juristas 
defensores dessa corrente, vez que eles se voltam mais para questões sociais do que para questões 
jurídicas. Assim, diante de questões axiológicas fundamentais, eles não hesitariam em sacrificar o dogma 
jurídico para garantir determinados valores sociais. Os defensores da teoria formal da Constituição, por 
sua vez, a viam como lei técnica de organização do Estado e declaratória de direitos. Por ser totalmente 
apolítica (na visão positivista), a Constituição poderia conter normas de qualquer natureza, a critério do 
legislador, pois se acreditava que a sociedade era unicamente regida por normas jurídicas. Assim, uma 
vez que essa corrente tratava o Direito como uma ciência lógico-formal, o conteúdo da norma jurídica em 
nada importava, bastando que formalmente não houvesse contradições. In Curso de Direito 
Constitucional. 11ª ed., São Paulo, Malheiros, 2001.
16 LASSALLE, Ferdinand. O que é uma Constituição?, p. 48.
17 LASSALLE, Ferdinand. O que é uma Constituição?, p. 63.
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esvaziamento da Constituição jurídica, é a sua submissão total em face da real. Ter-se-

ia, portanto, a negação do Direito Constitucional enquanto ciência jurídica. 18

Para este autor, também a Constituição é um fator real de poder, uma vez que 

o direito não é uma ciência descritiva e sim normativa. 19 Dessa forma, a Constituição 

não apenas sofre influências das forças reais de poder, mas também as influencia. 

Segundo Konrad Hesse, tanto maior será a atuação da Constituição na vida social, ou 

seja, sua capacidade de influenciar na condução da sociedade, quanto maior for a 

vontade de Constituição, ou seja, a consciência de que a Carta deve ser efetivada. 20

Observa-se, portanto, que a normatividade da Constituição é 

contemporaneamente vista através da ótica do neo-constitucionalismo, o qual reúne as 

experiências estadunidense e européia.

18 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. p. 11. Sobre a hermenêutica concretizante de 
Konrad Hesse, ver também J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição e 
Bruno Galindo, Direitos Fundamentais – análise de sua concretização constitucional. Além disso, se 
somente a Constituição material fosse válida, correríamos o risco de viver sob a égide de uma realidade 
de imensurável injustiça. Imagine-se a situação de existir uma Constituição na qual fossem previstos 
vários direitos sociais, determinados objetivos a serem concretizados pelo ente público e pela sociedade, 
enfim, uma Carta que determinasse a incessante busca pelo desenvolvimento econômico aliado ao social. 
Imagine-se agora que a realidade na qual se insere esta Constituição encontra-se em processo de 
modificação, mas não da modificação por ela determinada e sim uma imposta pelo poder econômico, pela 
ganância, pela irresponsabilidade e pela falta de consciência social. Se concordarmos que o que realmente 
importa é apenas o que resulta do embate das forças sociais, teremos sim como resultado algo 
completamente distinto do previsto na referida Constituição e seria com este resultado que teríamos de 
conviver, sem qualquer instrumento para modificá-la, salvo revoluções e afins. Se, no entanto, 
asseguramos à Constituição valor outro que de mero pedaço de papel, reconhecendo sua importância 
enquanto força social ela própria, temos nesse documento político-jurídico importante instrumento 
controlador das outras forças sociais, sendo por elas sim influenciado, mas possuindo considerável poder 
de guiá-las conforme aquilo em seu bojo determinado.
19 Sobre a distinção entre ciências descritivas e normativas, ver as diferenças entre lógicas alética e 
deôntica em ECHAVE. Delia Teresa, URQUIJO. María Eugenia, e GUIBOURG. Ricardo A. Lógica, 
proposicion y norma. 5ª ed., Buenos Aires: editora Astrea, 1999.
20 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. p. 5. Nesse sentido, também Luis Roberto 
Barroso, ao discorrer sobre os princípios instrumentais de interpretação constitucional, mencionou como 
um de tais princípios o da efetividade, explicando que “efetividade significa a realização do Direito, a 
atuação prática da norma, fazendo prevalecer no mundo dos fatos os valores e interesses por ela 
tutelados”. In BARROSO. Luis Roberto. Temas de Direito Constitucional – tomo III. Rio de Janeiro, 
Renovar, 2005, p.40. Com pensamento convergente, temos Juarez Freitas colocando como um dos 
principais preceitos da interpretação constitucional a otimização máxima da efetividade do seu discurso 
normativo. In FREITAS. Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à constituição: preceitos de 
exegese constitucional. in: GRAU, Eros Roberto, e GUERRA FILHO, Willis Santiago (orgs.). “Direito 
constitucional – estudos em homenagem a Paulo Bonavides.” São Paulo, Malheiros, 2001, p. 236.
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Do constitucionalismo americano o neo-constitucionalismo absorveu a idéia 

de “supremacia constitucional” e de “garantia jurisdicional”, características que 

asseguram à Constituição o papel de norma jurídica superior e de incontestável poder 

normativo. Já do constitucionalismo francês (pós Revolução Francesa), absorveu a idéia 

de Constituição enquanto norma fundamental vinculante e direcionada para o futuro, 

possuindo intenso caráter reformador, trazendo em seu texto um projeto de 

transformação retratado nos fins e objetivos por ela traçados. Fins e objetivos estes que 

vinculam os poderes públicos, os quais devem realizar medidas que busquem a sua 

efetivação. 21

2.3 O poder normativo dos princípios constitucionais.

Posteriormente à discussão acerca da força normativa da Constituição, surge a 

questão da normatividade dos princípios constitucionais. 22

Sobre o tema, José Afonso da Silva defende que a Constituição brasileira, a 

exemplo de quase todas as Cartas políticas existentes, possui normas das mais diversas 

naturezas e funções, mas que é característica inerente à rigidez constitucional que todas 

as normas presentes na Constituição possuam caráter constitucional e, 

consequentemente, jurídico. 23

21 BARROS. Marcus Aurélio de Freitas. Perfis do controle jurisdicional de políticas públicas: 
parâmetros objetivos e tutela coletiva.  p. 26 a 32.
22 Escrevendo acerca da normatividade dos princípios tem-se Ronald Dworkin (in Levando os direitos a 
sério, São Paulo, Martins Fontes, 2002) e Robert Alexy (in Teoria de los derechos fundamentales, 
Madrid, Centro de Estúdios Políticos e Constitucionales, 2001). Dentre os nacionais estão Humberto 
Ávila (in Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 7ª ed., Malheiros, 
São Paulo, 2007), Paulo Bonavides (in Curso de Direito Constitucional) e José Afonso da Silva (in
Aplicabilidade das normas Constitucionais, 3ª ed. São Paulo, Malheiros, 1998)
23 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas Constitucionais, passim.



22

Como as classificações das normas constitucionais são bastante extensas e 

variadas, dependendo sempre da perspectiva adotada pelo autor, resumidamente 

afirmar-se-á que as normas presentes na Constituição dividem-se em duas grandes 

categorias, quais sejam as regras e os princípios.

Pelo fato de possuírem conteúdos bastante generalistas, geralmente de 

natureza axiológica, por muito tempo a doutrina afirmou a impossibilidade da aplicação 

imediata dos princípios (eficácia limitada). Questionou-se, inclusive, o seu caráter 

jurídico. Atualmente, se reconhece a juridicidade dos princípios, porém ainda resta 

indomada a questão da concretização de sua normatividade. 24

Tomando por base a teoria de Ronald Dworkin aperfeiçoada por Robert Alexy 

acerca dos princípios e das regras, Luis Roberto Barroso defende, até como forma de 

diferenciação entre os dois tipos de normas que, em caso de colisão entre princípios, 

nenhum deles será expulso do sistema, como aconteceria com as regras. No caso 

concreto, o intérprete deverá realizar escolhas, aplicando o princípio adequado ou a 

interpretação adequada de determinado princípio utilizando-se para tal decisão da 

técnica da ponderação. 25

Para Norberto Bobbio, reconhecida a normatividade dos princípios, estes 

passam a assumir quatro funções, quais sejam: a interpretativa, a integrativa, a diretiva e 

a limitativa. A função interpretativa está ligada ao esclarecimento do sentido das 

expressões legais. A integrativa refere-se ao fato de que os princípios integram o 

ordenamento jurídico em caso de lacunas. A diretiva é função cumprida pelas normas 

programáticas. A função limitativa significa que os princípios são limites materiais e 

24 Há dissenso na doutrina acerca da existência de uma hierarquia entre os princípios e as regras 
constitucionais. Para Vladimir da Rocha França (in Questões sobre a hierarquia entre as normas 
constitucionais na Constituição de 1988, capturado de http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=676, 
em 28 de agosto de 2006) e Juarez Freitas (in A interpretação sistemática do direito), os princípios são 
hierarquicamente superiores às regras. Em opinião contrária, ou seja, defendendo a inexistência de 
hierarquia, temos Luís Roberto Barroso (in Interpretação e aplicação da Constituição, 6ª ed., Saraiva, 
São Paulo, 2006).
25 BARROSO, Luís Roberto, Temas de Direito Constitucional – tomo III.  p. 18 e 19.
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formais negativos dos poderes públicos. Ainda, qualquer que seja o princípio em estudo, 

todos possuem a função negativa, proibindo condutas contrárias ao seu conteúdo.

Cada uma dessas funções possui um grau de vinculação. Este é alto na função 

prescritiva, médio nas funções limitativa e diretiva e baixo na integrativa e na 

interpretativa. Assim, em caso de conflito, será preponderante aquele princípio que, 

naquele caso, exerça função detentora de maior grau vinculativo. 26

Humberto Ávila, propondo uma nova diferenciação entre princípios e regras,

defende que analisar os princípios observando apenas o fato destes remeterem o 

intérprete a valores e, por isso, proclamar sua importância não é suficiente para 

construir uma base clara e segura de sua utilização. 

Se o estudo dessas normas se ativer a isso, permanecerá o imenso obstáculo à 

concretização dos preceitos presentes nos princípios, qual seja a segurança jurídica, 

visto que sua aplicação depende de análise eminentemente subjetiva, pois os valores 

adotados por um intérprete não serão, necessariamente, adotados por outro.

Continua, afirmando que é necessário encontrar um procedimento racional de 

fundamentação, o qual permita identificar as condutas necessárias para a concretização 

dos valores presentes nos princípios.

O autor formula, então, os seguintes conceitos de regras e princípios:

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja 
aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na 
finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são 
axiologicamente subjacentes, entre a descrição conceitual da descrição 
normativa e a construção conceitual dos fatos.

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, 
para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o 

26 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico, 7ª ed, UnB, Brasília, 1996, p.118.
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estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida 
como necessária à sua promoção. 27

Por esses conceitos, Humberto Ávila explica que as regras são imediatamente 

descritivas por estabelecerem obrigações, permissões ou proibições mediante a 

descrição da conduta a ser adotada. São normas que prevêem um comportamento a ser 

adotado. Já os princípios são normas imediatamente finalísticas por estabelecerem um 

estado de coisas cuja realização implica na adoção de determinados comportamentos. 

São, portanto normas que determinam um fim a ser alcançado. 28

As pretensões de decidibilidade e abrangência das regras referem-se ao fato de 

que sua aplicação presume a abrangência de todos os aspectos relevantes à tomada de 

decisão e pretendem gerar uma solução específica para o conflito. Já a 

complementaridade e a parcialidade dos princípios demonstram que eles abrangem 

apenas parte dos aspectos relevantes para a tomada de decisão, não sendo capazes de 

gerar uma solução específica, mas contribuem, ao lado de outras razões, para a tomada 

de decisão. 29

Em suma, temos que terá havido obediência à regra se houver a 

correspondência entre o conceito da norma e o conceito do fato, enquanto que terá 

havido obediência ao princípio se os efeitos da conduta adotada corresponderem ao 

estado ideal de coisas por ele determinado. As regras, portanto, impõem o dever da 

adoção do comportamento prescrito, enquanto os princípios impõem o dever de adotar o 

comportamento necessário para a concretização do estado de coisas determinado como 

fim. 30

27 ÁVILA. Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p.78 e 
79.
28 ÁVILA. Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 72.
29 ÁVILA. Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 76 
e 77.
30 ÁVILA. Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 78.
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Necessitam os princípios, portanto, de outras normas jurídicas que determinem 

a conduta específica a ser adotada, mas possuem poder normativo suficiente para exigir 

a adoção de medida necessária para a sua concretização31, bem como para que qualquer 

conduta que não corresponda à efetivação de seus conteúdos seja declarada 

inconstitucional. 32

Temos assim que, diante da obrigatoriedade de adoção de uma conduta 

necessária para a concretização do fim determinado principiologicamente, não são os 

princípios apenas valores cuja aplicação depende das preferências do 

intérprete/aplicador da norma. São os próprios princípios normas, ainda que eivados de 

alguma indeterminação. Embora não determinem qual conduta específica deva ser 

adotada, determinam a existência de condutas que correspondam aos fins 

constitucionalmente previstos.

Para que possam ser aplicados, Humberto Ávila expõe então seus postulados, 

os quais seriam uma espécie de meta-princípios orientadores da interpretação 

principiológica. Para ele, são postulados inespecíficos: a ponderação, a concordância 

prática e a proibição do excesso. Os específicos são: a igualdade, a razoabilidade e a 

proporcionalidade. 33

31 Este é também o pensamento de Harrison Ferreira Leite, conforme é possível aferir das palavras 
seguintes: “É nessa ótica que se pode entender a relação entre os princípios e os sujeitos, na medida em 
que tanto servem como defesa/resistência (passivo) ou ataque/proteção (ativo), neste caso, principalmente 
na efetivação dos direitos sociais (direito à prestação do Estado – ações positivas do Estado). Pautado 
num princípio, consegue-se obter, tanto um beneficio do Estado quanto freá-lo quando ultrapassa um 
limite pelo princípio exposto”. In LEITE. Harrison Ferreira, Quais os tipos de eficácia dos princípios?, 
p. 157.
32 Humberto Ávila ensina que: “... se o estado de coisas deve ser buscado, e se ele só se realiza com 
determinados comportamentos, esse comportamentos passam a constituir necessidades práticas sem cujos 
efeitos a progressiva promoção do fim não se realiza. (...). Em outras palavras, a positivação de princípios 
implica a obrigatoriedade da adoção dos comportamentos necessários à sua realização, salvo se o 
ordenamento jurídico predeterminar o meio por regras de competência”. Teoria dos princípios – da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos. p. 80.
33 ÁVILA, Humberto, Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos., p. 
142. Ainda sobre meta princípios orientadores da interpretação constitucional, ver Luis Roberto Barroso 
que apresenta como “princípios instrumentais de interpretação constitucional: o princípio da supremacia 
da Constituição, a presunção da constitucionalidade das leis dos atos do Poder Público, o princípio da 
interpretação conforme a Constituição, o princípio da unidade da constituição, o princípio da 



26

São tidos como inespecíficos os postulados da ponderação, da concordância

prática e da proibição do excesso pelo fato de não especificarem os elementos nem os 

critérios através dos quais eles se relacionarão. Já os postulados da igualdade, da 

razoabilidade e da proporcionalidade são classificados como específicos por 

dependerem da existência de elementos e critérios determinados.34

Pelo postulado da ponderação atribui-se pesos a elementos que se relacionam, 

porém sem referência a pontos de vista materiais que orientem ou justifiquem tal 

atribuição. Sem a definição dos critérios orientadores dessa relação, a ponderação é 

instrumento pouco útil ao direito, pois carente de segurança jurídica. 35

O postulado da concordância prática direciona o da ponderação, devendo 

procurar a relação máxima entre os valores que se imbricam. Tem sua utilidade na 

relação entre princípios e regras que protegem valores, bens ou interesse opostos, mas, 

assim como a ponderação, não possui critérios definidores da promoção dos elementos 

entrelaçados. 36

O último dos postulados inespecíficos é o da proibição do confisco. Por este 

postulado, a ação estatal no intuito de concretização de seus fins deve ser limitada. O 

limite imposto é a proibição de restrição excessiva de qualquer direito fundamental. 

Assim, por exemplo, não pode uma norma tributária aniquilar a livre iniciativa. Há que 

permanecer no direito fundamental ao menos um mínimo de eficácia.37

razoabilidade ou da proporcionalidade e o princípio da efetividade”. In Temas de Direito Constitucional 
– tomo III., p. 35 e 36. Com pensamento semelhante, Juarez Freitas, O intérprete e o poder de dar vida 
à constituição: preceitos de exegese constitucional. in: GRAU, Eros Roberto, e GUERRA FILHO, 
Willis Santiago (orgs.). “Direito constitucional – estudos em homenagem a Paulo Bonavides”, passim.
34 ÁVILA, Humberto, Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 
142.
35 ÁVILA, Humberto, Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos,, p. 
143.
36 ÁVILA, Humberto, Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos,, p. 
145.
37 ÁVILA, Humberto, Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 
146.
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Tratando agora dos postulados específicos, Humberto Ávila demonstra que a 

igualdade pode funcionar como regra, como princípio ou como postulado. Nessa última 

função, estruturará a aplicação do Direito em função de elementos (critério de 

diferenciação e finalidade da distinção) e da relação entre eles (congruência do critério e 

razão do fim). Por exemplo, podem duas pessoas ser consideradas iguais ou diferentes 

sob o critério da capacidade econômica. Se forem consideradas diferentes sob tal 

critério, devem ser consideradas diferentes para o pagamento de impostos. Para a 

obtenção da aposentadoria por invalidez, no entanto, tal critério não possui qualquer 

influência, sendo as pessoas envolvidas consideradas iguais. O desrespeito a esse 

postulado leva ao desrespeito a alguma das normas jurídicas que lhe cabia relacionar.38

O postulado da razoabilidade estrutura a aplicação de outras normas, em 

particular, de regras. Possui várias acepções, sendo as que mais se destacam: a sua 

utilização como diretriz na relação entre normas gerais e o caso concreto; sua utilização 

como diretriz exigindo uma vinculação das normas jurídicas com o mundo por elas 

regulado; e sua utilização como diretriz que exige relação de equivalência entre a 

medida adotada e o critério que a dimensiona. 39

Por fim, o postulado da proporcionalidade é utilizado nas relações de 

causalidade entre um meio e um fim. Diante do fim a ser atingido, deve ser utilizado o 

meio adequado. 40

Independentemente das divergências doutrinárias acerca dos princípios 

constitucionais, fato é que eles possuem força normativa e a sua presença na 

Constituição determina que seus preceitos sejam concretizados imediatamente. Vale 

38 ÁVILA, Humberto, Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 150 e 
151.
39 ÁVILA, Humberto, Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 
151 a 158.
40 Nas palavras de Humberto Ávila: “A exigência de realização de vários fins, todos constitucionalmente 
legitimados, implica em adoção de medidas adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito”. In 
ÁVILA, Humberto, Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 182.
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esclarecer que imediatamente devem ser tomadas medidas que assegurem a efetividade 

de tais princípios, ou seja, medidas que garantam que os fins neles expressos se tornem 

realidade. Esses fins, no entanto, podem ser concretizados paulatinamente (porém 

incessantemente).

Embora não mais se questione a normatividade dos princípios constitucionais, 

apresenta-se imprescindível a identificação do seu alcance e através de que meios ela se 

efetiva.

Como vimos, os princípios são normas com pretensões de parcialidade e

complementaridade. Isso significa que há a necessidade de conjugação de outras regras 

para a definição da conduta específica a ser tomada.

Dentre as normas que podem ser utilizadas para complementar o sentido dos 

princípios (ou ao menos reduzir ainda mais o número de possibilidades de condutas) 

estão os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição.

Assim, passamos agora a uma sucinta explanação acerca dos princípios 

constitucionais e sua relação com os direitos e garantias fundamentais para, então, 

podermos determinar até que ponto pode um princípio constitucional fundamentar a 

exigência de uma ação negativa ou positiva do Estado.

2.4 Os princípios constitucionais e os direitos e garantias fundamentais.

Os direitos e garantias fundamentais podem ser definidos como proposições 

jurídicas referentes a pessoas e que, pela importância de seu conteúdo, passaram a fazer 

parte do texto constitucionalmente positivado, bem como as proposições jurídicas não 

escritas no texto constitucional, mas que, por seu conteúdo, possam ser equiparadas às 
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primeiras (direitos fundamentais implícitos, decorrentes dos princípios constitucionais). 

Dessa forma, deixaram de integrar a esfera de disponibilidade dos poderes 

constituídos.41

Os direitos fundamentais podem ser classificados por gerações, sendo tidos 

como direitos de primeira geração aqueles relacionados com a liberdade, de segunda 

geração, aqueles relacionados com a igualdade e de terceira geração os referentes à 

fraternidade. Aqui trataremos deles como direitos de defesa e direitos a prestações.

Os direitos fundamentais apresentam-se como direitos de defesa por 

assegurarem ao indivíduo defesa contra as ações estatais. Configuram um limite à 

atuação do Estado por assegurar ao indivíduo um direito subjetivo que impede a invasão 

estatal no âmbito de proteção conferida pelo direito. Exigem uma postura omissiva do 

Estado portanto. Assim, o aspecto de defesa dos direitos fundamentais acaba por ser 

bastante amplo, englobando não apenas os direitos de primeira geração, mas muitos dos 

direitos de segunda e terceira geração.42

Os direitos fundamentais a prestações, por sua vez, refletem a noção de que ao 

Estado não cabe apenas a postura omissiva, referente aos limites impostos pelos direitos 

de defesa. Deve o ente estatal, também, assegurar os meios materiais, implementar as 

condições fáticas, as quais garantirão a efetiva realização das chamadas liberdades 

fundamentais. 43 A recepção de tais direitos na Carta de 1988 demonstra o 

reconhecimento de que, para o efetivo exercício dos direitos de liberdade e mesmo para 

que se configure a dignidade da pessoa humana, imprescindível se faz a existência de 

condições materiais para tanto.

41 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988, in Revista 
diálogo jurídico, Ano I, vol. I, nº 1, abril de 2001, p. 11.
42 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988, p. 13 e 14.
43 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988, p. 15. Sobre 
essa noção de liberdade falamos mais à frente, quando tratamos do desenvolvimento.
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Temos aqui a vinculação da ação estatal à efetivação do denominado mínimo 

existencial, ou seja, das condições mínimas para uma existência digna. Consiste em 

dever do Estado, portanto, a promoção de uma realidade, de condições fáticas que 

permitam a cada cidadão uma existência digna, que permitam a possibilidade real de 

exercício de seus direitos e de seu desenvolvimento.

Observando a relação entre os direitos prestacionais, os quais englobam boa 

parte dos direitos sociais ou de segunda geração, e os direitos de primeira geração ou 

direitos essencialmente de defesa, temos que não se apresenta possível a defesa de uma 

dicotomia absoluta entre eles, uma vez que a própria Constituição indica que a relação 

entre esses dois gêneros é complementar. No entanto, uma vez que os direitos sociais 

prestacionais buscam uma maior igualdade, o que implica em restrições à liberdade, a 

doutrina tende a analisá-los sob a luz da tensão entre igualdade e liberdade. Se num 

Estado Liberal esse dois valores, percebidos numa concepção meramente formal, 

encontram-se em colisão, o mesmo não se pode afirmar num Estado Social e 

Democrático de Direito, onde eles são percebidos numa perspectiva complementar. 

Tanto é que, por almejarem uma igualdade real, os direitos sociais a prestações 

terminam por proporcionar a plena realização das liberdades, uma vez que promovem a 

redução das desigualdades sociais, econômicas e culturais, as quais atuam como fatores 

impeditivos da liberdade real. 44

O dever estatal de concretização dos princípios constitucionais fica, portanto, 

melhor delimitado através dos direitos fundamentais, uma vez que estes direcionam o 

seu conteúdo. Temos como exemplo desse direcionamento a relação entre o princípio da 

dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à saúde, à educação e ao 

emprego. Através desses direitos fundamentais temos esboçado o que se entende por 

44 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988, p. 22.
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vida digna, devendo o Estado realizar ações direcionadas à concretização desse 

entendimento.

Dentre os princípios constitucionais existentes, elegemos, pela importância 

que abaixo demonstraremos, o princípio da redução das desigualdades sociais e 

regionais para analisarmos o seu poder vinculante na exigência de uma atuação positiva 

do Estado. 45

45 Paulo Bonavides leciona que “o princípio da erradicação das desigualdades, constante do inciso III do 
art. 3º da CF, tem que ser lido, compreendido e interpretado em combinação com o parágrafo único do 
art. 5º enquanto enunciado normativo de um direito e garantia fundamental; isto porque todo princípio 
constitucional é, na essência, também direito fundamental e garantia inviolável da ordem jurídica. Tal 
entendimento infere-se, aliás, do pensamento constitucional dos autores da Carta de 1988 ao 
estebelecerem o sobredito princípio como um dos objetivos fundamentais do ordenamento federativo e 
republicano da Nação”. In A Constituição aberta – temas políticos e constitucionais da atualidade, 
com ênfase no Federalismo das Regiões. 3ª ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 515. Importa observar 
que, ao mencionar o parágrafo único do art. 5º, o autor refere-se ao atual §1º, visto que a edição citada é 
anterior à Emenda Constitucional nº 45 de 2004.
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3 O princípio constitucional da redução das desigualdades sociais e regionais.

3.1 O Estado interventor.

Para o denominado Estado Liberal, uma atuação mais incisiva do Estado nas 

relações privadas, em particular na economia, consistia em uma idéia absurda, a qual 

atingia frontalmente os direitos de liberdade tão prezados após a Revolução Francesa.

Na verdade, a existência do Estado como mero garantidor da paz social, 

estando as suas ações extremamente limitadas pela legislação, foi resposta à experiência 

absolutista na qual imperou a arbitrariedade do governante. Experiência esta que não se 

pretendia repetir.

Com esse fundamento se alegou a periculosidade da atuação estatal nos 

negócios privados, os quais deveriam ser regidos apenas pela autonomia da vontade e 

pelas leis de mercado. 46

46 Sobre o assunto, vejamos a lição de Marco Aurélio Borges de Paula: “Vertidas as coisas para o plano 
pragmático (dos elementos a cessórios de implicações sócio-políticas), não é decerto muito difícil de 
entender o porquê do fascínio dos revolucionários burgueses pelo pensamento smithiano, pois que os 
mesmos estavam ansiosos pela emancipação da libertinagem que tomou conta do Estado absoluto, no 
qual a cobrança de impostos esteve fundada numa atividade discricionária e ilimitada, já que, em função 
da submissão política do súdito à autoridade régia, a lei emanava da vontade soberana do monarca, cujas 
providências concretas não se coadunavam com a necessidade de cálculo e segurança requerida por um 
pleno desenvolvimento das bases econômicas em que assentava o emergente poder burguês. Aquela 
ansiedade tornava-se, portanto, compreensível, na medida em que as regras até então perpetradas não 
proporcionavam qualquer segurança, portanto a estrutura política do Estado absoluto esteve calcada num 
poder pessoal e arbitrário, tendente à tomada de decisões aleatórias inerentes às mudanças do estado de 
espírito do monarca. 
Foi, pois, em função desse cenário de incredulidade quanto ao jus politiae, patenteada por uma tributação 
arbitrária, que a etapa absolutista ficou caracterizada como o “anti-modelo”, contra o qual veio à tona um 
turbilhão de novas idéias. Daí adveio a causa para a demarcação da esfera da liberdade individual 
insuscetível de invasão por parte do Estado (direitos subjetivos), de modo a encetar a segurança requerida 
pela burguesia (como classe e como público). A propriedade devia ser livre, a tributação arbitrária e a 
intervenção arbitrária eram indesejáveis. Eis, aqui, o mote dos interesses da ‘sociedade’”. In PAULA, 
Marco Aurélio Borges de. Algumas notas sobre o paradigma clássico e o paradigma keynesiano: as 
mudanças relacionadas à neutralidade econômica do Estado, ao equilíbrio orçamental e à certeza 
da tributação. Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 71, p. 174 a 176.
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A crença de que o desenvolvimento adviria das relações existentes em um 

mercado livre da intervenção estatal foi referendada por inúmeros teóricos liberais, os 

quais defendiam que a “mão invisível” do mercado seria suficiente para regularizar 

qualquer situação inconveniente advinda das relações comerciais.

O tempo e a experiência demonstraram, no entanto, que o mercado é destro e 

que possui duas mãos esquerdas. Viu-se que o mercado sozinho não tinha condições de 

resolver todas as situações conflituosas que se apresentaram - as chamadas falhas de 

mercado - sendo necessária a intervenção estatal na dissolução e, principalmente, 

prevenção de tais conflitos.

Nasce assim o Estado Interventor.

Vale esclarecer que a atuação econômica do Estado, ou seja, o seu agir no 

setor econômico não é fenômeno atual. O simples fato de haver, no ordenamento 

jurídico, previsão de um sistema econômico indica alguma atuação estatal nesse setor.

O conceito de intervenção que aqui adotamos, no entanto, não é tão amplo. 

Trata-se da atuação do Estado Intervencionista47, a qual não se limita a prever 

determinado sistema econômico, nem apresenta uma postura omissiva objetivando a 

auto-regulação do mercado.

A intervenção econômica do Estado contemporâneo caracteriza-se pela 

existência de ações comissivas, prestações positivas do ente estatal desenvolvidas na 

esfera econômica com o objetivo de corrigir as distorções causadas pelo e inerentes ao 

sistema capitalista.

Conceber o Estado como entidade meramente mantenedora de condições para 

a existência de uma economia auto-regulável afigura-se como uma postura que já não 

47 Para uma leitura aprofundada acerca do Estado Intervencionista, em particular, a possibilidade 
responsabilização do mesmo, ver SCAFF. Fernando Facury. A responsabilidade civil do Estado 
Intervencionista. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
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encontra respaldo nem mesmo na realidade econômica, o que se dirá do texto 

constitucional pátrio vigente. 48

O modelo corrente de Estado é, assim, aquele em que este possui uma 

participação bastante ativa na vida econômica e social, assumindo a condução da 

economia em seu território. 49

A primeira manifestação constitucional deste modelo estatal se deu com a 

Constituição Mexicana de 191750 e, posteriormente, com a constituição alemã de 

Weimar de 1919. 51 No Brasil, a primeira constituição a incorporar esta concepção foi a 

de 1934. 52

Este modelo de Estado tem por característica a inconformidade com a 

realidade social e econômica que deve administrar, procurando, assim, criar 

mecanismos que a modifiquem. 53

48 Nas palavras de Flávia Piovesan: “A ordem constitucional de 1988 acabou por alargar as tarefas do 
Estado, incorporando fins econômico-sociais positivamente vinculantes das instâncias de regulação 
jurídica. A política deixa de ser concebida como um domínio juridicamente livre e constitucionalmente 
desvinculado. Os domínios da política passam a sofrer limites, mas também imposições, por meio de um 
projeto material vinculativo”. PIOVESAN. Flávia. Justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos 
no Brasil: desafios e perspectivas. Revista de Direito do Estado nº 2, p. 58.
49 Discorrendo sobre a relação entre economia e direito, Marlon Tomazette afirma: “Na análise 
econômica do comportamento dos agentes, deve-se levar em conta o peso das regras de conduta sobre a 
atuação de cada agente.
Em outras palavras, o direito influencia os comportamentos que são analisados pela economia de forma 
drástica, no estabelecimento de regras de política econômica, de determinação dos direitos de 
propriedade, dos contratos e da sua aplicação pelo Poder Judiciário. As instituições jurídicas são 
determinantes para a diferença de desempenho entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos, 
corroborando o papel do direito nas questões econômicas”. TOMAZETTE. Marlon. A viabilidade da 
análise econômica do direito no Brasil. Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 75, p.179.
50 No seu art. 123, a Constituição Mexicana trata dos direitos dos trabalhadores, marco na história do 
constitucionalismo. Pela primeira vez temos um texto constitucional tratando de direitos sociais 
intimamente ligados a interesses econômicos, sendo a defesa de tais direitos dever do Estado, o que 
implica em uma atuação mais incisiva deste ente na esfera econômica.
51 Esta Constituição, em seu art. 153, determina a função social da propriedade. Mais adiante, em seu art. 
165, criou um sistema de participação através do qual todos os grupos profissionais importantes atuariam 
na condução das políticas de desenvolvimento econômico das forças produtivas.
52 A Constituição Federal de 1934 demonstrou seu caráter interventor ao tratar, por exemplo, das 
desigualdades regionais prevendo, em seu art. 177, a elaboração de um plano federal de combate à seca, o 
qual contaria com um orçamento equivalente a 4% da receita federal.
53 Importa esclarecer que tal atuação de caráter positivo do Estado não se apresenta como uma postura de
negação ao capitalismo, sistema que pressupõe uma desigualdade social e econômica. Na verdade, as 
modificações almejadas pelo ente estatal constituem em transformações necessárias para a manutenção 
desse sistema. Deve restar claro, portanto, que a inserção de normas garantindo um equilíbrio maior entre 
os pólos opostos de uma relação econômica não se deve a uma ruptura ideológica e sim a uma manobra 
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Em um primeiro momento, o Estado assumiu essa postura através de uma

atuação direta na economia. Nesse Estado Providência, era o ente estatal o responsável 

direto pela garantia da efetivação dos direitos sociais e econômicos, sendo ele próprio o

executor de tal tarefa. Em outras palavras, o Estado era o responsável direto pela criação 

e manutenção de estruturas que garantissem saúde, educação, moradia e todos os 

direitos sociais assegurados constitucionalmente, bem como era ele quem determinava 

os rumos seguidos na economia nela atuando diretamente através de empresas públicas 

criadas especificamente com esse objetivo.

Nesse período da economia brasileira, o Estado atuava como empresário lado a 

lado dos outros agentes econômicos. Como, no entanto, trouxe para si a 

responsabilidade direta pelo desenvolvimento econômico, estava presente em quase 

todas as áreas do mercado e, no intuito de preservar alguns setores considerados 

estratégicos, consistia no único agente econômico a neles atuar. Não poucos eram os 

monopólios estatais então. O Estado era aqui, além de planejador, produtor direto de 

bens e serviços, almejando assim assegurar o pleno emprego e o crescimento 

econômico.

Manter tal estrutura, no entanto, tornou-se excessivamente dispendioso e sem 

relevantes resultados práticos. Diante de uma realidade econômica globalizada na qual 

ocorre um fluxo financeiro internacionalizado, a integração de economias antes 

marginalizadas aos mercados globais, a reorganização dos padrões de produção e o 

surgimento de técnicas de comunicação que intensificaram o intercâmbio de 

informações, bens, serviços e capitais, fazendo com que fossem criados novos 

hábil de manutenção de um sistema. Através de normas como a função social da propriedade, por 
exemplo, é mantida a propriedade privada, base do sistema capitalista, sendo assegurado um razoável 
equilíbrio entre as partes, o qual contém o nascimento de manifestações populares ou classistas, 
garantindo assim a manutenção do sistema.
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patamares para a gestão da riqueza capitalista54, essa estrutura apresentou-se ineficiente, 

excessivamente burocrática e gravosa ao erário. Começa-se então a pensar em um novo 

modelo de Estado, ou melhor, em um novo modelo de intervenção estatal. 55

A partir da década de 1990, através da elaboração do Programa Nacional de 

Desestatização, Lei nº. 8.031/90, tiveram início as privatizações, as quais provocaram 

um processo de esvaziamento das funções do Estado empresário. 56 Como o Estado 

estava presente em quase todos os setores do serviço publico através de uma grande 

empresa estatal, as privatizações destas implicaram, naturalmente, na delegação da 

prestação dos serviços públicos a particulares. Essa delegação, no entanto, não 

representa a renúncia da responsabilidade estatal em relação a tais serviços. Houve uma 

delegação de exercício, de oferta do serviço, não de responsabilidade pela sua 

54 FARIA. José Eduardo. Introdução. In FARIA. José Eduardo (organizador) Regulação, direito e 
democracia. São Paulo, editora Fundação Perseu Abramo, 2002, p. 7.
55 Situação semelhante ocorreu no Estado português. Nas palavras de Vital Moreira: “A versão originária 
da CRP atribuía uma grande importância ao sector público, à apropriação colectiva dos meios de 
produção e às empresas públicas. A apropriação colectiva deveria abarcar os ‘principais meios de 
produção’. A garantia do sector público incluía uma proibição expressa da reprivatização das em 
empresas nacionalizadas em 1975. a lei deveria definir os setores básicos vedados à iniciativa privada, o 
que se traduzia numa clara imposição constitucional de legislação. A ‘propriedade social’ deveria tornar-
se dominante. Concomitantemente, a nacionalização de grandes capitalistas e meios de produção 
abandonados podiam não dar lugar a qualquer indemnização.
Tudo isso foi sendo afastado nas revisões de 1982, 1989, 1997. A primeira atenuou o peso da apropriação 
colectiva e autonomizou a garantia da iniciativa económica privada.
A segunda revisão revogou a irreversibilidade das nacionalizações e abriu caminho às nacionalizações –
porventura a mais importante mudança constitucional singular da Constituição económica desde sempre -, 
ao passo que o anterior princípio da apropriação colectiva dos principais meios de produção foi 
substituído pelo da apropriação colectiva de meios de produção (art. 80º/c). O primitivo princípio do 
desenvolvimento da propriedade social como princípio geral do desenvolvimento da constituição 
econômica foi eliminado. Foi igualmente desconstitucionalizado o conceito de reforma agrária, carregado 
de significado histórico e ideológico, mantendo-se todavia o princípio da eliminação dos latifúndios (arts. 
81º/h e 94º).
A terceira revisão tornou uma faculdade a existência de setores básicos vedados à iniciativa privada,
proporcionando a revogação da chamada lei de limitação dos sectores, que desde 1976 definia os setores
vedados, lista que já tinha vindo a ser revista desde 1983, restando cada vez um menor número delesA 
metamorfose da “constituição económica”. Revista de Direito do Estado, Ano I, nº 2, p.385 e 386.
56 Desse período são as Emendas Constitucionais 5, 6, 8 e 9, as quais foram responsáveis 
respectivamente: pela possibilidade de exploração dos serviços locais de gás canalizado através de 
concessão; dentre outras coisas, a possibilidade da pesquisa e lavra de recursos minerais serem efetuada 
através de concessão; a possibilidade de exploração dos serviços de telecomunicações através de 
autorização, permissão ou concessão estatal na forma da lei, a qual criaria também o órgão regulador 
respectivo; e a “flexibilização” do monopólio estatal sobre o petróleo. Especificamente sobre a 
possibilidade de responsabilização do Estado pela Emenda Constitucional nº 9, ver o nosso 
Responsabilidade do Estado legislador: o caso da Emenda Constitucional nº 9 de 09 de novembro 
de 1995. Natal, UFRN, 2004.
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efetivação, a qual é do Estado conforme determinação constitucional. O que ocorre com 

a delegação dos serviços públicos a particulares é que estes passam a ser oferecidos com 

recursos privados, desonerando os cofres públicos. 57

Independentemente de serem prestados através de recursos públicos ou 

privados, os serviços públicos são marcados pela sua essencialidade e universalidade. 

Isso significa que quem quer que esteja à frente de tais serviços deve garantir a sua boa 

realização (eficiência), a todos aqueles que satisfaçam as condições legais, sem 

distinções de caráter pessoal (universalidade) e deve fazê-lo ininterruptamente 

(essencialidade ou continuidade).

Para coadunar, portanto, a lógica privada do lucro com tais características dos 

serviços públicos, o Estado deve manter um controle das ações realizadas pelas 

prestadoras privadas. Inicialmente o fez através dos contratos de prestação de serviço 

público. Essa forma de regulação da atividade, no entanto, mostrou-se bastante 

ineficiente na garantia dos interesses públicos justamente por ater-se à forma contratual. 

Não havia uma regulação, ou seja, não havia um aparato legislativo (legislação aqui 

entendida em seu sentido lato) limitando e direcionando o exercício de serviços 

públicos por particulares. Havendo se tornado mínima a participação pública no serviço 

pela via de controle contratual, distorções foram geradas na sua prestação, tais como a 

concentração do serviço nas áreas mais densamente povoadas, gerando garantias de 

maior remuneração e a elevação de tarifas. 58

Houve, então, uma mudança da abordagem estatal. O controle da prestação 

dos serviços públicos passou a ser realizado através de uma regulação setorial. Segundo

57 CARVALHO. Vinícius Marques de, Regulação de serviços públicos e intervenção estatal na 
economia, p. 16 e 17, In FARIA. José Eduardo (organizador) Regulação, direito e democracia. São 
Paulo, editora Fundação Perseu Abramo, 2002..
58 CARVALHO. Vinícius Marques de, Regulação de serviços públicos e intervenção estatal na 
economia, p. 16 e 17, In FARIA. José Eduardo (organizador) “Regulação, direito e democracia”, p.18.
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Diogo R. Coutinho, trata-se de uma regulação econômica59, a qual apresenta-se como o 

meio mais adequado de controle por evitar situações que levam ao risco de monopólio 

privado ou ao risco de falta de recursos para investimentos e gestão politizada 

(produção nas mãos do ente público), bastante prejudiciais ao interesse público.60

Age a regulação econômica61 em setores específicos da economia62 através da 

imposição de regras de conduta pelas agências reguladoras de cada tipo de serviço. Tais 

normas normalmente determinam as especificações para a entrada e saída de agentes 

econômicos naqueles mercados, a qualidade dos produtos oferecidos e a determinação 

de preços ou tarifas públicas.

A atuação estatal através da regulação, no entanto, não se resume aos serviços 

públicos. Mesmo nas áreas da economia onde a presença é essencialmente privada (e, 

59 Eduardo Mendonça, sobre a evolução estatal, ensina que: “As funções economica e reguladora podem 
ser tratadas conjuntamente. Em linhas gerais, identificam-se com o impacto que as opções orçamentárias 
provocam na condução da ordem econômica. Ao longo da história, as finanças públicas foram usadas 
como forma de intervir na economia, acompanhando as concepções predominantes sobre a matéria em 
cada momento. Como se sabe, o Estado Liberal foi marcado pela atuação contida do poder público nas 
ordens econômica e social, sob o fundamento de que as leis naturais do mercado seriam a forma mais 
eficiente, bem como a única legítima,  de regulação e promoção do bem-estar. O modelo de orçamento 
correspondente era orientado, portanto, pelo equilíbrio entre receita e despesa ou mesmo pela busca de
entesouramento. De forma diametralmente oposta , a ascensão do Estado Social trouxe consigo forte 
intervencionismo do Poder Público, que assumiu a tarefa de realizar justiça distributiva e conduzir a 
economia. Ao dirigismo que marca essa fase correspondem os orçamentos anticíclicos, que pretendiam 
suplantar as crises periódicas do capitalismo por meio de investimentos públicos substitutivos do papel 
dinamizador da vida privada. As funções do Estado crescem e com elas o tamanho do orçamento. A 
ênfase é colocada na despesa, admitindo-se o endividamento e os orçamentos deficitários como forma de 
fazer frente às decisões de gasto. Todavia, o exaurimento do Estado Social ou, pelo menos, da crença 
ilimitada em suas potencialidades, traz de volta a busca pela austeridade financeira, considerada vital em 
um mundo globalizado e economicamente interdependente. O Estado abandona o papel de protagonista 
em diversos setores produtivos, assumindo, em contrapartida, um papel regulador e de planejamento. 
Esse novo cenário alcança o orçamento, que prima novamente pelo equilíbrio entre receita e despesa”. In 
Alguns pressupostos para um orçamento público conforme a Constituição, p. 300.
60 COUTINHO. Diogo R., Privatização, regulação e o desafio da universalização do serviço público 
no Brasil, p. 70 e 71 in FARIA. José Eduardo (organizador) “Regulação, direito e democracia”. São 
Paulo, editora Fundação Perseu Abramo, 2002.
61 Para um estudo das várias vertentes da regulação econômica, ver Regulação econômica e democracia, 
o debate norte-americano. São Paulo, editora 34, 2004, de Paulo Mattos, Mariana Mota Prado, Jean 
Paul Cabral Veiga da Rocha, Diogo R. Coutinho e Rafael Oliva, onde os autores fazem uma coletânea de 
textos de diversos pensadores de renome na área.
62 Calixto Salomão Filho defende que existem alguns “setores em que, por diversas razões de ordem 
pública, a entrada e permanência são controladas. O Estado, para garantir a segurança e a integridade 
física e econômica dos indivíduos e da nação, estabelece condições de entrada e permanência no mercado. 
Não raro dita regras de comportamento. (...). Essa regulamentação visa a garantir a higidez e segurança do 
mercado. Esse é o fundamento das regras de controle. O problema é que essa garantia de segurança cria 
normalmente, por si só, condições propícias à formação de posições dominantes”, p. 46 e 47, in
Regulação da atividade econômica (princípios e fundamentos jurídicos). São Paulo, Malheiros, 2001
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portanto, regida conforme os princípios determinados constitucionalmente no Título 

VII, sobre a ordem econômica e financeira), não só é possível, como é devida a 

ação/regulação estatal. 63

Conforme já mencionado, a auto-regulação do mercado (aqui, evidentemente, 

nos referimos a toda a esfera econômica e não apenas ao mercado destinado aos 

prestadores dos serviços públicos) não é suficiente para suprir as falhas que lhe são

inerentes (como desequilíbrios na concorrência gerando os monopólios privados ou 

oligopólios), sendo necessária a intervenção estatal para contorná-las. Uma vez que a 

atuação direta (Estado atuando como empresário em setores próprios da iniciativa 

privada) não apresentou os resultados esperados, passa o ente público a agir

indiretamente, através da regulação. 64 Por meio desta, pode o Estado assegurar um 

63 Sucintamente, sobre o processo de reforma estatal brasileiro, Paulo Todescan Lessa Mattos leciona: “... 
o Estado brasileiro passa a mudar sua forma de atuação como agente produtor de bens e serviços em 
determinados setores da economia, iniciando um longo processo de privatização das empresas estatais e 
intensificando a concessão de serviços públicos à iniciativa privada. Nesse contexto, passa também a 
redimensionar a sua atuação como agente normativo e regulador da atividade econômica, voltando-se 
para a criação de agências de regulação e intensificação da defesa da livre concorrência e da defesa do 
consumidor”. In MATTOS. Paulo Todescan Lessa. Regulação econômica e democracia: contexto e 
perspectivas na compreensão das agências de regulação no Brasil, p. 55, in FARIA. José Eduardo, 
(organizador) “Regulação, direito e democracia”. São Paulo, editora Fundação Perseu Abramo, 2002.
Confirmando a possibilidade de atuação do ente público enquanto regulador da atividade econômica, 
temos o seguinte acórdão do STJ, elaborado pelo Ministro Humberto Gomes de Barros: “A Constituição 
Federal, em seu art. 170, preceitua que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tendo por finalidade assegurar a todos a existência digna, conforme os princípios que 
enuncia. No seu art. 174 pontifica que, como agente normativo, e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Desses 
dispositivos resulta claro que o estado pode atuar como agente regulador das atividades econômicas em 
geral, sobretudo das que cuidam as empresas que atuam em setor absolutamente estratégico, daí lhe ser 
lícito estipular preços que devem ser por ela praticados. (...).”.(STJ – S1 – MS – MS4578/DF – Rel. Min. 
Humberto Gomes de Barros –  por maioria denegar segurança - J. de 23/09/1998 – DJ de 18/12/1998, p. 
281.). No mesmo sentido a Questão de ordem nº 319 em ação direta de inconstitucionalidade: Ação direta 
de inconstitucionalidade. Lei 8.039, de 30 de maio de 1990, que dispõe sobre critérios de reajuste das
mensalidades escolares e da outras providencias. - Em face da atual Constituição, para conciliar o 
fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da 
redução das desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, pode o Estado, por 
via legislativa, regular a política de preços de bens e de serviços, abusivo que e o poder econômico que 
visa ao aumento arbitrário dos lucros. - Não e, pois, inconstitucional a Lei 8.039, de 30 de maio de 1990, 
pelo só fato de ela dispor sobre critérios de reajuste das mensalidades das escolas particulares. (STF –
Pleno – ADI – QO 319/DF – Rel. Min. Moreira Alves –  unânime - J. de 03/03/1993 – DJ de 30/04/1993, 
p. 36.)
64 A Recomendação de 31 de maio de 1996 do Conselho de Reforma do Estado assim afirmava: “o 
projeto de reforma do Estado visa substituir o antigo estatismo pelo moderno Estado regulador. O aparato 
regulatório existente é enorme, obsoleto, burocratizante e em essência intervencionista, sendo necessário 
primeiro desregular para, a seguir, regular por novos critérios e formatos mais democráticos, menos 
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regime de livre concorrência, evitando abusos dos agentes econômicos mais fortes, 

conduzindo a mão do mercado mediante indução (incentivo e planejamento) ou 

mediante diretrizes (fiscalização e controle). 65

Temos assim esboçados os principais pontos que levaram à transformação do 

Estado Intervencionista, em seu sentido mais tradicional, no Estado Regulador. Essa 

mudança de atuação estatal, no entanto, não equivale a uma modificação da identidade 

do Estado. Muito embora já não seja ele o executor direto (ou único executor) das 

promessas constitucionais, continua o Estado obrigado a efetivar os preceitos desse 

diploma. 66 Assim é que, mesmo havendo a delegação da regulação de alguns 

serviços/mercados às agências reguladoras, as normas editadas por essas autarquias 

devem seguir os preceitos constitucionais. 67

Dessa forma, ainda que agindo indiretamente, o Estado Regulador brasileiro é, 

por determinação constitucional, ainda um Estado Interventor, mesmo que tal

intervencionista e burocratizados”. Capturado da internet, em 15 de março de 2008, através do site 
www.planejamento.gov.br/gestao/conteudo/publicacoes//reforma_estado/Conselho/recomendacao_marco
.htm.
65 ZANETTI. Adriana Freis Leben de. et JÚNIOR. José Cláudio Marques Barboza. O direito tributário 
como medida de prevenção de desequilíbrios da concorrência. Revista Tributária e de Finanças 
Públicas, nº 77, p. 10.
66 Calixto Salomão Filho trata de alguns dos percalços a serem ultrapassados pela regulação estatal 
econômica. Dentre eles estão as já mencionadas falhas de mercado e também as falhas de governo. Estas 
últimas consistiriam, essencialmente, na denominada “captura” das agências reguladoras pelos agentes 
econômicos, de sorte que estas autarquias regulariam não mais no melhor interesse do consumidor ou em 
prol do interesse público, mas em função dos interesses dos agentes econômicos mais influentes. 
Regulação da atividade econômica (princípios e fundamentos jurídicos), p. 20 a 26. Permitir, 
portanto, que a regulação estatal fosse guiada por interesses econômicos (normalmente multinacionais) 
privados em detrimento do interesse nacional consistiria, não apenas em uma afronta à Constituição, mas 
também em uma inegável mitigação da soberania do Estado brasileiro, diante dos interesses econômicos 
internacionais. Sobre o tema ver TAVOLARO. Agostinho Toffoli. Globalização, soberania e 
tributação, in Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 60. Sobre a relação entre as soberanias dos 
Estados e os acordos realizados com o intuito de evitar a dupla tributação, ver ELALI. André. Direito 
tributário numa economia globalizada – tributação e integração econômica internacional: um 
exame do entendimento do STJ sobre os acordos que impedem a dupla tributação da renda no 
âmbito internacional.
67 Sobre o tema Alexandre Santos de Aragão ensina: “Não seria suficiente, contudo, apenas a previsão 
legal da competência da Administração Pública editar normas sobre determinado assunto. Mister se faz 
que a lei estabeleça também princípios, finalidades, políticas públicas ou standards que propiciem o 
controle do regulamento (intelligible principles doctrine), já que a atribuição de poder normativo sem que 
se estabeleçam alguns parâmetros para o seu exercício não se coadunaria com o Estado Democrático de 
Direito, que pressupõe a possibilidade de controle de todos os atos estatais”. In ARAGÃO. Alexandre 
Santos de. A concepção pós-positivista do princípio da legalidade. Revista de Direito Administrativo, 
nº 236, p. 58.
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intervenção se dê através da regulação e não da atuação direta. Imprescindível se faz 

assim a presença incisiva do Estado através da regulação, pois esperar que os entes 

privados ajam movidos pela noção de solidariedade necessária para a implementação 

dos fins previstos na Constituição é mera ilusão. 68

Temos assim, portanto, que ainda que modificada a forma de intervenção 

estatal na economia e na prestação dos serviços públicos, de acordo com o disposto na 

Carta Magna de 1988, cabe ao Estado brasileiro a implementação dos objetivos 

dispostos no seu texto, inclusive através da intervenção regulatória na economia. 69

Dentre os objetivos elencados no artigo citado pelo autor, temos o da redução 

das desigualdades sociais e regionais, sobre o qual discorremos, em seus vários 

aspectos, nos tópicos seguintes.

68 Falando especificamente a respeito da universalização dos serviços públicos, mas cujo raciocínio no 
tocante à postura dos agentes privados enquadra-se perfeitamente ao que aqui defendemos em relação à 
toda esfera econômica, Diogo R. Coutinho ensina: “Por outro lado, o estímulo à concorrência, ainda que
bem-sucedido, não é suficiente para garantir a universalização. É mais fácil imaginar que um regime 
concorrencial leve à rivalidade de firmas na utilização da infra-estrutura já construída do que a uma 
rivalidade na expansão da rede (exceto se a expansão se justificar em razão de interesse comercial 
concreto na área a ser alcançada). Da mesma forma, não se verifica que a rivalidade incipiente entre 
firmas brasileiras prestadoras de serviço público chegue a um grau de acirramento tal que a oferta de 
serviços mais baratos para as classes pobres desponte como um elemento diferenciador para o 
consumidor consciente. 
Em outras palavras, a concorrência, altamente benéfica para o consumidor já incluído do mercado, não é
capaz de, por si só, incluir cidadãos alijados do acesso às redes, nem tampouco atingir um grau de 
sofisticação tal que a diferenciação de produtos se dê por meio da avaliação do nível de 
comprometimento social da empresa prestadora do serviço. 
Fato é que a concorrência e a universalização seguem lógicas muito distintas, que não podem ser 
substituídas e, em algumas situações, se contrapõem. Empresas privadas não investem em universalização 
a não ser (a) quando esta apresenta perspectivas concretas – excepcionais – de rentabilidade futura que 
justifique inversões ou (b) quando são obrigadas a isso pelas regras de regulação que tenham, entre seus 
escopos, objetivos redistributivos”. In COUTINHO. Diogo R. Privatização, regulação e o desafio da 
universalização do serviço público no Brasil. p. 83 e 84.
69 Nesse mesmo sentido, e acrescentando ainda a possibilidade de controle dessa intervenção pelo 
Judiciário, é o pensamento de Marcelo Figueiredo: “Reafirma-se: o Brasil, não obstante as reformas 
liberalizantes por que passou na década passada, seguindo o movimento universal nesse sentido, ainda 
remanesce um Estado Social e Democrático de Direito, sendo obrigação constitucional a realização dos 
objetivos constantes de seu art. 3º, a partir de suas políticas públicas, tendo o Poder Judiciário, nesse 
contexto, importante parcela de responsabilidade social”. In FIGUEIREDO. Marcelo. O controle das 
políticas públicas pelo Poder Judiciário no Brasil – uma visão geral, p. 226, in Revista de Direito do 
Estado, Ano II, nº 7.
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3.2 A redução das desigualdades sociais e regionais na Constituição Federal de 1988.

A realidade brasileira demonstra que o processo de desenvolvimento 

econômico do Brasil se deu de forma tal que, no mesmo espaço territorial, encontram-se 

os mais diversos níveis de desenvolvimento, ou seja, observa-se uma profunda 

desigualdade entre as regiões envolvidas. 70

Assim, a Carta Magna de 1988, ao tratar da questão, apresenta instrumentos 

para a redução de tais desigualdades como, por exemplo, planos nacionais e regionais 

de desenvolvimento econômico e social a serem desenvolvidos e executados pela União 

(art. 21, IX); cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios com o 

intuito de alcançar o equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional 

(art. 23, parágrafo único); e a possibilidade de concessão de incentivos fiscais com o 

fim de promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico em todo o país (art. 

151, I).

Além disso, esta Constituição refere-se diretamente às desigualdades sociais 

e/ou regionais no art. 3º, III, onde é colocado como objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil; no art. 43, o qual permite que a União atue em um mesmo 

complexo geo-econômico e social tendo o seu desenvolvimento e a redução das 

desigualdades sociais e regionais como fim; e no art. 170, VII, onde é colocado como 

um dos princípios regentes da ordem econômica brasileira.

70 Dados fornecidos pelo IPEA (http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?65370046) acerca do 
IDH das cinco regiões corroboram tal afirmação, conforme podemos verificar na tabela abaixo:
Regiões 1970 1980 1991
CO – Região Centro-oeste 0,438 0,692 0,754
N - Região Norte 0,391 0,572 0,617
NE – Região Nordeste 0,306 0,460 0,517
S - Região Sul 0,488 0,726 0,777
SE – Região Sudeste 0,570 0,718 0,775
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Patente, portanto, a importância conferida pela Constituição de 1988 à tarefa 

de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tratemos agora de como este princípio-

objetivo é retratado na Carta Magna.

3.3 A redução das desigualdades sociais e regionais como objetivo da República 

Federativa do Brasil

A problemática relacionada com os fins do Estado há muito é debatida pelos 

filósofos da Teoria do Estado, de modo a haver posições defensoras da desvinculação 

entre a existência deste ente e seus fins, bem como correntes que não concebem a 

existência do ente estatal anterior à destes.

Para os defensores da primeira posição, cabe ao Estado a manutenção da 

segurança, sendo ele responsável somente por assegurar a ordem e a estrutura daquela 

sociedade. Sua função subsume-se à organização formal, não lhe cabendo qualquer 

intervenção de ordem material, ou seja, não lhe é devida a atuação na esfera privada das 

relações sociais.

Já a segunda corrente caracteriza-se por não admitir a existência de um Estado 

sem um fim material, quais sejam os seus objetivos. Deve o ente estatal estabelecer e 

manter a estrutura social através de sua organização interna, mas deve também atuar de 

maneira mais incisiva na vida social, sendo esta sua função primordial, sua razão de 

existência. Não há razão de ser em um Estado cuja função seja apenas a de prover um 

esqueleto ou um limite dentro do qual as relações sociais irão se desenvolver, devendo o 

próprio ente estatal ser um agente social, intervindo nas relações privadas e tendo por 

fim último, através de evolução constante, o bem comum.
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A segunda concepção mostra-se mais acertada, pois a primeira é de um 

excessivo formalismo, renegando uma das principais características do Estado, qual 

seja, os fins para os quais foi criado.

Segundo lição de Paulo Bonavides, o mundo passou por quatro grandes 

revoluções: a da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da concretização 

constitucional da liberdade e da igualdade. 71

Para o autor, cada uma das revoluções gerou um determinado tipo de Estado. 

Respectivamente temos o Estado Liberal, o Estado Socialista, o Estado social das 

Constituições programáticas e, finalmente, o Estado social dos direitos fundamentais. 

Parece-nos bastante claro que cada revolução indicava o valor determinante dos fins a 

serem alcançados por cada Estado.

Assim é que o Estado Liberal, fundado no valor da liberdade, tinha por fim 

assegurar a existência de condições que permitissem aos indivíduos o exercício de sua 

liberdade. Não se admite aqui nenhuma espécie de atuação positiva por parte do Estado.

O modelo econômico adotado fundava-se no absenteísmo estatal, sendo a 

esfera de atuação deste limitada à segurança, à paz social e à garantia da ordem. 72

O Estado Socialista, por sua vez, seguia caminho contrário ao Liberal. Nessa 

concepção, o Estado tem por fim promover a igualdade entre os membros daquela 

sociedade, ou seja, é um Estado que age, que elimina na liberdade do indivíduo em prol 

da igualdade coletiva.

Na realidade, em face aos abusos de poder, essa interferência tornou-se tão 

intensa que a noção de liberdade foi completamente desprezada.

Passamos então para o Estado Social. Este não é um tipo de Estado que se 

oponha ao capitalismo sendo, na verdade, necessário para a manutenção deste sistema. 

71 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7 ª ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 29 
a 33.
72 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. 4ª ed., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 54.
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O Estado Social objetiva coadunar a igualdade com sacrifícios mínimos dos interesses 

capitalistas.

No Estado Social de Constituições programáticas temos uma extensa

declaração de direitos referentes a liberdade, igualdade e fraternidade, porém sem muita 

concretude. Apresenta-se como um Estado de grandes promessas, todas, porém, de 

extrema vagueza, a qual era utilizada como motivação para a sua não realização. 

Nasce então o Estado Social dos direitos fundamentais. Defende Paulo

Bonavides haver certa semelhança entre este Estado e o Liberal, pelo fato de em ambos 

haver uma premência do poder da Sociedade em detrimento do estatal.

Diferem, no entanto, uma vez que neste Estado Social não há 

incompatibilidade entre as noções e os direitos relacionados à liberdade e à igualdade. O 

ente estatal atua na vida social, há a intervenção.

Ambos, o Estado e a Sociedade, possuem interesses convergentes, têm por fim 

a concretização dos direitos, princípios e objetivos previstos constitucionalmente. Aqui 

os direitos fundamentais exigem concretude, sob pena de ilegitimidade de todo o 

ordenamento jurídico. 73

O teor da Constituição brasileira de 1988 coloca-nos não como Estado Social 

de Constituição programática, mas sim como Estado Social de direitos fundamentais. 74

O Estado brasileiro possui fins a serem alcançados, os quais estão previstos no art. 3º da 

Constituição Federal. Este dispositivo determina serem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária (I); 

garantir o desenvolvimento nacional (II); erradicar a pobreza e a marginalização e 

73 BONAVIDES. Do Estado Liberal ao Estado Social., p. 29 a 33.
74 No mesmo sentido ver Andréas J. Krell defendendo que “essas normas programa prescrevem a 
realização, por parte do Estado, de determinados fins e tarefas. Elas não representam meras 
recomendações ou preceitos morais com eficácia ético-política meramente diretiva, mas constituem 
Direito diretamente aplicável” In Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha – os 
(des)caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris editor, 
2002, p.20.
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reduzir as desigualdades sociais e regionais (III); e promover o bem de todos sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (IV).

Ao elencar esses objetivos75, o Poder Constituinte, com a legitimidade que lhe 

foi conferida pelo Povo, determinou quais são os fins a serem conquistados, ou seja, 

conferiu identidade ao Estado brasileiro.

Dessa forma, qualquer atuação estatal em sentido contrário ao previsto neste 

artigo implica em ilegitimidade, uma vez que este Estado foi criado com legitimidade 

apenas para cumprir estas determinações.

Se, no entanto, esses dispositivos fossem detentores de vinculação meramente 

negativa, ou seja, apenas proibissem o retrocesso76, estaríamos nós diante de um Estado 

Social de constituição programática, não sendo este o nosso caso.

Por ser um artigo definidor dos fins de um Estado de direitos fundamentais, 

possui também vinculação positiva, ou seja, é capaz de obrigar o ente estatal a agir, a 

concretizar o seu conteúdo, não sendo possível cogitar de maneira distinta, pois isso 

implicaria em uma mudança da identidade estatal e, por conseguinte, na ilegitimidade 

de sua existência.

75 O legislador constituinte classificou como fundamental o princípio da redução das desigualdades 
sociais e regionais ao elencá-lo entre os objetivos da República Federativa do Brasil (art. 3º, CF). Por 
receber a nomenclatura de objetivo e não de princípio, há a possibilidade de o princípio da redução das 
desigualdades sociais e regionais não ser visto como tal. Demonstrando que esta visão não procede, 
Gastão Alves de Toledo defende que:”é necessário salientar que princípios e objetivos não podem ser 
separadamente interpretados. Há uma íntima relação entre os princípios de natureza política que 
informam o Estado brasileiro, e os propósitos de cunho eminentemente econômico, estando uns e outros 
de certa forma imbricados na configuração de seu telos peculiar”, In O direito constitucional econômico 
e a sua eficácia, Rio de Janeiro, Renovar, 2004 p. 164.
76 Ingo Wolfgang Sarlet ensina que a proibição do retrocesso constitui um princípio constitucional 
implícito que decorre dos princípios do Estado Democrático e Social de Direito, da dignidade da pessoa 
humana, da máxima efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais, da segurança jurídica e
da proteção da confiança. In A eficácia dos direitos fundamentais, 6ª ed., Porto Alegre, Livraria dos 
Advogados, 2006, p. 449.
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3.4 A redução das desigualdades sociais e regionais como princípio da ordem 

econômica brasileira.

O conceito de Constituição Econômica tem gerado muitos debates, assim

como o da própria Constituição. Há quem77 considere a existência de uma dualidade 

entre a Constituição Econômica e a Política, defendendo que a primeira trataria apenas 

do fato econômico e das relações dele advindas, contendo normas que regulariam a 

economia e controlariam o poder econômico com o intuito de conter seus abusos.

Esta seria uma Carta distinta da Política, a qual seria responsável pela 

regulação da estrutura e organização social e do Estado.

Em sentido contrário, há correntes78 que renegam qualquer espécie de 

esfacelamento da Constituição, defendendo a unidade constitucional. A conseqüência 

deste posicionamento é que a economia deve estar em sintonia com as decisões políticas 

presentes na Constituição.

Para essas correntes há uma perfeita interação entre a ideologia constitucional 

e o aspecto econômico presente nesse diploma, o que leva à elaboração da política 

econômica79 do Estado. 80

77 São defensores dessa corrente os componentes da Escola ordo-liberal de Freiburg, conforme lição de 
Gilberto Bercovici em artigo, escrito para a Fundação Brasileira de Direito Econômico, “Constituição 
Econômica e Desenvolvimento”.
http://www.fbde.org.br/artigos/Constituicao_Economica_e_Desenvolvimento.pdf, capturado em 18 de 
maio de 2007.
78 Nesse sentido, BASTOS. Celso Ribeiro. Curso de Direito Econômico. São Paulo: Celso Bastos 
Editora, 2004, p. 74 e 75 e BERCOVICI. Gilberto, Constituição econômica e desenvolvimento – uma 
leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 12 e 13.
79 Para Fábio Nusdeo, a política econômica “não discute as bases filosóficas do sistema. Procura apenas, 
dentro de suas premissas, viabilizar os objetivos tidos como necessários ou desejáveis pela comunidade, 
servindo-se dos instrumentos que o próprio sistema coloca ao seu dispor. Ganha em exatidão e 
profundidade; perde em generalidade.
A própria noção de política econômica implica a existência de fins a cuja perseguição deverá se adaptar 
todo o sistema mediante distorções conscientemente impostas ao seu funcionamento, devendo entender-se 
aqui a palavra distorções como querendo significar uma forma de operação diversa daquela normalmente 
ditada pelos padrões do mercado.” In Curso de economia – introdução ao direito econômico. p. 168 e 
169
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A Constituição Econômica, enquanto conjunto de normas reguladoras da 

maneira como se dará a atuação estatal na esfera econômica e enquanto parte integrante 

de um documento jurídico único, encontra-se presente nos ordenamentos jurídicos há já

bastante tempo, exercendo função variável a depender do pensamento jurídico e 

econômico predominante de cada época.

A principal diferença entre as Constituições anteriores ao século XX e as 

nascidas sob a égide do constitucionalismo social é que estas não se contentaram em 

receber a ordem ou estrutura econômica existente e simplesmente refleti-la no seu texto.

As Constituições atuais possuem políticas a serem realizadas no domínio 

econômico com o fim de atingir determinados objetivos, inclusive no campo social. São 

chamadas de Constituições Dirigentes, sendo a Carta Magna brasileira uma delas. 81

O Título VII da Constituição de 1988 trata da ordem econômica e financeira, 

elencando, em seu art. 170, os princípios regentes desse setor. 82 Dentre eles, 

destacamos o inciso VII, que se refere à redução das desigualdades regionais e sociais.

O fato do princípio da redução das desigualdades regionais e sociais estar 

presente entre aqueles regentes da ordem econômica demonstra que toda a atividade 

econômica desenvolvida no país deve ser planejada e promovida de forma a atender 

essa determinação principiológica. 83

80 BERCOVICI. Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988, p. 13.
81BERCOVICI. Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988, p. 33.
82 CF: “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: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; 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; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno 
emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País; Parágrafo único: É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo 
nos casos previstos em lei”.
83Sobre o tema, vejamos a lição de Raul Machado Horta: “A Ordem Econômica e Financeira não é ilha 
normativa apartada da Constituição. É fragmento da Constituição, uma parte do todo constitucional e nele 
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Mais uma vez tem-se clara a função, o fim (no sentido de objetivo) a ser 

concretizado pelo nosso Estado.

A presença do princípio em estudo no referido Título demonstra a consciência 

do Constituinte acerca de tal realidade (desigual), bem como demonstra sua insatisfação 

com ela84, colocando como dever do ente estatal uma atuação positiva no sentido de 

promover o desenvolvimento social e econômico, o qual consiste em requisito essencial 

para a concretização da redução das desigualdades.

Assim, a economia não será desenvolvida de forma completamente 

desregulada ou obedecendo aos interesses do mercado, pois é no próprio art. 170º da 

Carta Magna que se observa que a ordem econômica não tem por fim garantir o 

acúmulo máximo de riquezas, mas sim a existência digna de todos. 85 A Constituição 

determinou, através do princípio da redução das desigualdades sociais e regionais, que o 

crescimento econômico se conduzirá pelo respeito às garantias sociais e com o objetivo 

de concretizar a justiça social, ou seja, promover a redução das desigualdades. Dessa 

forma, princípios, idéias que historicamente estiveram em lados opostos, hoje, segundo 

imposição constitucional, devem caminhar juntos, de forma que, a liberdade, a iniciativa 

se integra. A interpretação, a aplicação e a execução dos preceitos que a compõem reclamam o 
ajustamento permanente das regras da Ordem Econômica e Financeira às disposições do teto 
constitucional que se espraiam nas outras partes da Constituição.
A Ordem Econômica e Financeira é indissociável dos princípios fundamentais da República Federativa e 
do Estado Democrático de Direito. Suas regras visam atingir os objetivos fundamentais que a 
Constituição colocou na meta constitucional da República Federativa. A Ordem Econômica e Financeira 
é, por isso, instrumento para construção de uma Sociedade livre, justa e solidária.
É a fonte das normas e decisões que permitirão à República garantir o desenvolvimento nacional, 
erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. In Estudos 
de Direito Constitucional, 1ª ed., Del Rey, Belo Horizonte, 1995, p.301.
84 SCHOUERI, Luis Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, Rio de Janeiro, 
Forense, 2005, p. 99.
85 TOMAZETTE. Marlon. A viabilidade da análise econômica do direito no Brasil, p. 195.
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privada e a propriedade privada devem ser conciliadas com o pleno emprego, a função 

social da propriedade, buscando a redução das desigualdades. 86

Resta evidente, portanto, o poder vinculativo do princípio da redução das 

desigualdades sociais e regionais enquanto princípio regente da ordem econômica. Ele 

determina a condução do desenvolvimento econômico e exige do Estado a elaboração 

de mecanismos que assegurem a sua concretização, ou seja, a intervenção do Estado no 

sentido de efetivar este princípio.

Essa obrigação de agir do Estado pode se manifestar direta ou indiretamente. 

Assim é que pode o Estado atuar diretamente na economia, ou seja, ser um agente 

econômico exercendo sua função diretamente no mercado, bem como pode agir 

indiretamente, orientando a atividade econômica desenvolvida pelo ente privado, caso 

em que assume seu papel de regulador.

As formas de atuação do Estado na economia serão mais detalhadamente

estudadas em capítulo posterior.

3.5 A interpretação constitucional do princípio da redução das desigualdades sociais 

e regionais.

Por serem classificados como princípios constitucionais fundamentais87, os 

objetivos da República, previstos no art. 3º da Constituição Federal brasileira, possuem 

a função de dar unidade de sentido ao sistema constitucional em sua totalidade, bem 

como de determinar em que sentido o Estado deve realizar suas ações.

86 ELALI. André et ZARANZA. Evandro. Indução econômica por meio da tributação. Incentivos 
fiscais nas microrregiões. Aspectos pontuais da Lei 11.196/2005. Revista Tributária e de Finanças 
Públicas, nº 71, p. 10.
87 BARROSO. Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. p. 375.
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Em outras palavras, tais princípios são responsáveis pela definição do tipo de 

Estado, ou seja, de sua identidade, uma vez que identifica o regime constitucional 

vigente, o regime político e os valores prezados pelo ordenamento.

Diante do princípio da redução das desigualdades sociais e regionais fica 

evidente não apenas a função de distribuição de riquezas, característica do Estado 

Social, como também o seu dever de concretização de mudanças sociais conforme se 

exige de um Estado Social de direitos fundamentais.

Isso não quer dizer, no entanto, que se possa exigir imediatamente a prestação 

estatal concreta. O que deve o Estado realizar é uma conduta positiva (no sentido de 

ação), permanente e atenta aos preceitos constitucionais, principalmente pelo fato de 

que a concretização dos princípios do art. 3º possui um caráter progressivo e dinâmico, 

nunca terminando a tarefa do ente estatal. 88

A concretização dos fins previstos no supracitado dispositivo se dá através de 

políticas públicas, ou seja, de programas de ação estatais.

Dentre tais programas encontra-se o projeto do Governo para o 

desenvolvimento nacional, o qual não apenas é requisito essencial para a redução das 

desigualdades sociais e regionais como também constitui, ele próprio (o 

desenvolvimento nacional), um dos objetivos constitucionais a serem realizados pelo 

Estado brasileiro.

Relaciona-se intensamente o princípio da redução das desigualdades sociais e 

regionais com o princípio do desenvolvimento nacional. 89

88 BERCOVICI. Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. p. 37.
89 De acordo com o pensamento de Gilberto Bercovici: “O elemento social do processo 
desenvolvimentista é a aquisição de progressiva igualdade de condições básicas de vida, isto é, a 
realização para todo o povo, dos direitos humanos de caráter econômico, social e cultural, como o direito 
ao trabalho, o direito à educação, em todos os níveis, o direito à seguridade social (saúde, previdência e 
assistência social), o direito à habitação e o direito à fruição dos bens culturais. Enfim, o desenvolvimento 
integral comporta, necessariamente, um elemento político, que é a chave de abóbada de todo o processo: a 
realização da vida democrática, isto é, a efetiva assunção, pelo povo, de seu papel de sujeito político, 
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Observa-se isso de forma ainda mais patente quando compreendemos o 

desenvolvimento nacional como algo mais amplo do que o simples crescimento

econômico, abrangendo ainda modificações de natureza estrutural, como as social e 

cultural. 90

Sobre o tema do desenvolvimento discorremos no tópico seguinte.

3.6 Os princípios constitucionais da redução das desigualdades sociais e regionais e 

da garantia do desenvolvimento nacional.

3.6.1 Aspectos gerais sobre o desenvolvimento.

Vários foram os significados atribuídos a esse vocábulo no decorrer do tempo. 

Para os economistas do século XVI, o desenvolvimento nacional era diretamente 

fonte legitimadora de todo o poder e destinatário do seu exercício”. BERCOVICI. Gilberto. Constituição 
econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da Constituição de 1988. p. 108.
90Conforme pensamento de Fábio Artigas Grillo: “No caso do desenvolvimento econômico, o 
crescimento do PIB ocorre com profundas alterações em toda a estrutura do país envolvido, resultando 
em uma série de modificações de ordem não apenas econômica, mas também cultural, psicológica e 
social. Assim, investimentos em setores sociais, como educação, moradia, saúde, previdência social, se, 
num primeiro momento, parecem desviar recursos das aplicações diretamente produtivas ou econômicas, 
irão poupar um conjunto de custos a se manifestarem logo adiante pela queda da produtividade da mão-
de-obra, pelo aumento da criminalidade e da miséria, além do solapamento da denominada coesão social. 
Considerada essa definição, o desenvolvimento econômico vislumbra um processo de conhecimento 
social que leve à maior inclusão social possível, não se limitando, pois, à noção simplista de crescimento 
econômico. (...)
Para que realmente se verifique o desenvolvimento econômico é imprescindível que o crescimento venha 
acompanhado de uma distribuição mais equilibrada das riquezas produzidas. Mais ainda, o 
desenvolvimento se configura como algo a mais que o crescimento, justamente por compreender um salto 
de qualidade e não um salto meramente quantitativo, mediante a realização do ideal de justiça social, que 
se logra atingir mediante distribuição eqüitativa da riqueza”. In GRILLO. Fábio Artigas. Carga 
tributária e desenvolvimento econômico no Brasil. Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 73, p. 
74 e 75.
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proporcional ao poder do Estado – foi o período do nascimento dos Estados nacionais, 

sendo o mercantilismo a sua manifestação econômica.

Com Adam Smith, a idéia de poder do Estado se desloca do aspecto político e 

militar para o econômico. Segundo este autor, o desenvolvimento era sinônimo de 

riqueza e o livre mercado era o melhor para o seu acúmulo, bem como a especialização 

da atividade econômica. Defendia também que, para o funcionamento desse sistema, era 

necessária a coerência entre os padrões econômico, jurídico e ético.

A associação do desenvolvimento à economia foi mantida por Karl Marx, 

muito embora a ótica de sua análise fosse voltada para as falhas de mercado.

Também Keynes adotou essa relação, porém observando que, em se tratando 

de desenvolvimento, o poder econômico não poderia estar apenas nas mãos do Estado, 

mas também do consumidor, da classe média consumidora e geradora da circulação de 

riquezas.

Segundo Welber Barral, muito embora Celso Furtado ainda concebesse a

economia como fim do desenvolvimento, ele teve grande importância para a construção 

de um novo significado para este vocábulo. Este autor foi essencial para a inclusão de 

fatores extra-econômicos na concepção de desenvolvimento, bem como para a 

percepção de que este não constitui uma estrutura linear e contínua, de forma que todos 

os países um dia seriam desenvolvidos, ainda que uns passassem por maiores 

dificuldades do que outros. 91 Em outras palavras, demonstrou que o 

subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo e não uma etapa pela qual todos 

os países necessariamente passam para alcançar o desenvolvimento.

91 BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise in BARRAL, Welber (org). 
Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento, São 
Paulo, Editora Singular, 2005, p. 34 a36.
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A partir desse autor, observou-se que não há uma destinação ao 

desenvolvimento, havendo questões impeditivas de sua concretização, ainda que 

analisado apenas pelo viés econômico. 92

Após as idéias de Celso Furtado que incluíram no conceito de 

desenvolvimento fatores outros que não os exclusivamente econômicos, podemos 

destacar, na mesma linha, o pensamento de Amartya Sen.

Este autor elaborou sua visão de desenvolvimento com fundamento na 

liberdade, de sorte que não seria possível falar em desenvolvimento sem que as 

liberdades fossem asseguradas.

Amartya Sen divide as liberdades em reais e instrumentais. São liberdades 

reais a econômica, a qual abrange tanto o poder aquisitivo quanto o poder de 

participação ativa no mercado; a política, a qual se relaciona com as garantias 

democráticas; e a social, a qual refere-se à tolerância e respeito às minorias e 

manifestações culturais.

As liberdades instrumentais, por sua vez, são aquelas necessárias para a 

concretização das liberdades reais, de forma que, ainda que essas sejam concedidas, se 

as liberdades instrumentais não estiverem de fato presentes, as reais não possuirão 

efetividade.

Vemos que, na teoria de Amartya Sen, fatores como, liberdade política,

condições concretas de participação no mercado e liberdades sociais não são apenas 

fatores a serem considerados para a concretização do fim do desenvolvimento, como até 

então era considerado o crescimento econômico.

Ele demonstra que, na verdade, o desenvolvimento abrange os mais diversos 

setores, sendo o econômico apenas um deles e não o único. 93

92 BERCOVICI. Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 58. 
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Pode-se falar sim em desenvolvimento econômico, sendo este uma parte 

integrante do conceito de desenvolvimento, mas este não se limita àquele, incluindo 

outros aspectos como o desenvolvimento político, social (e aqui temos educação, saúde 

e moradia como exemplos) e jurídico.

Assim é que, não ocorrendo alguma transformação de natureza social ou no 

sistema produtivo, não se pode falar de um processo de desenvolvimento, mas apenas 

de modernização, a qual implica na manutenção do subdesenvolvimento e na 

concentração de renda.

O desenvolvimento econômico (ou crescimento, para uma melhor 

especificação dos conceitos adotados) ocorrerá com a modernização, sem nenhuma 

alteração nas estruturas econômicas e sociais, o que nos permite afirmar que o conceito 

de desenvolvimento não apenas compreende o de crescimento econômico, como o 

supera. 94

Temos, portanto, que o desenvolvimento é alcançado através da concretização 

de todos esses elementos, ou seja, do desenvolvimento econômico (ou crescimento) 

sim, mas também do social, político e jurídico.

3.6.2 O desenvolvimento na Constituição de 1988.

O desenvolvimento está previsto em diversos momentos da Carta Magna de 

1988. Podemos encontrá-lo, por exemplo, nos arts. 21, IX e XX e 23, parágrafo único95, 

93 Cf. SEN. Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
94BERCOVICI. Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988, p. 67.
95Art. 21: Compete à União: IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social; XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.
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os quais tratam de planos nacionais de desenvolvimento e de cooperação entre os entes 

da administração direta para um desenvolvimento equilibrado nacionalmente, sendo 

este também o objetivo do art. 43. 96 No art. 159, I,c, a Constituição determina que 

deverá a União aplicar parte do que foi arrecadado com tributos para o financiamento de 

programas de desenvolvimento de determinadas regiões. 97 No art. 192, a determinação 

é que o sistema financeiro nacional seja desenvolvido de forma a promover o 

desenvolvimento e a servir os interesses da coletividade, assim como no art. 174 

determina que a atividade econômica deve seguir o planejamento estatal para o 

desenvolvimento. 98 O art. 219, por sua vez, determina que o mercado interno deve ser 

incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico 

nacional. 99

Analisando os artigos acima mencionados, é possível afirmar que a 

Constituição brasileira prevê a obrigatoriedade de concretização não apenas do 

crescimento econômico, mas também do desenvolvimento como um todo, incluindo o

seu aspecto social (e, conseqüentemente, político e jurídico). 

Art. 23: É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbito nacional.
96Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
97Art. 159. A União entregará: I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: (...) c)
três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os 
planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos 
recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer;
98Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, 
abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, 
sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.
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.
99 Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do 
País, nos termos de lei federal.
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Assim é que o desenvolvimento econômico somente será legítimo se for justo, 

sendo esta noção definida pelo ordenamento jurídico regulador do desenvolvimento. 

Este se submete àquele e não o contrário, o que significa que não é possível, em nome 

do crescimento econômico retardar a redistribuição de rendas, ignorar os direitos 

humanos ou atentar contra o meio ambiente. Deve o crescimento econômico 

proporcionar o desenvolvimento humano. 100

Extremamente relacionado com o princípio e direito fundamental de 

dignidade, pois sem o desenvolvimento (concebido nessa interpretação ampla) não se 

pode falar em dignidade da pessoa humana, este conceito abrangente de 

desenvolvimento, está previsto também no art. 3º, II101, como um dos objetivos 

fundamentais da nossa república e, assim como o princípio-objetivo da redução das 

desigualdades sociais e regionais, vincula a ação dos Três Poderes e da Sociedade.

Temos assim que eles limitam a liberdade de ação dos Três Poderes, 

obrigando-os a administrar, legislar e julgar em consonância com o determinado em seu 

texto. Essa é uma manifestação do caráter conformador desses princípios, o qual 

determina, além da interpretação de todo o sistema constitucional, também a forma de 

atuação, positiva e negativa, dos Poderes. 102

Em face à sua importância, nunca é demais reforçar que tal vinculação não 

possui caráter meramente negativo, impedindo a atuação dos poderes estatais em 

sentido contrário ao disposto em seu bojo ou apenas repelindo o retrocesso, ou seja, a 

revogação de tais direitos de sorte a haver um retorno a um estado de coisas no qual a 

sua proteção ao cidadão era ainda inexistente.

100 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional, tributário e financeiro – valores e 
princípios constitucionais tributários. Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p.349 e 350.
101Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) II - garantir o 
desenvolvimento nacional; (...).
102 SCAFF. Fernando Facury. “Reserva do possível, mínimo existencial e direitos humanos” in PIRES. 
Adilson Rodrigues e TÔRRES. Heleno Taveira. “Princípios de direito financeiro e tributário –
estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres”, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 124.
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Uma vez que consistem no próprio fim para o qual foi criado este Estado, este 

deve sempre agir no sentido de lhes dar concretude, de forma que mesmo a omissão 

estatal, ou seja, a inexistência de medidas voltadas para a concreção desses dispositivos 

implica em omissão inconstitucional.

Tendo em vista o caráter vinculante dos objetivos previstos no art. 3º da 

Constituição, toda a estrutura estatal deve, necessariamente, funcionar visando à sua 

concretização.

Não por outra razão, todo o sistema constitucional relacionado ao 

planejamento do desenvolvimento é voltado para a concretização desse dispositivo. 

Como exemplo disso temos os já citados arts. 21, IX e XX e 23, parágrafo único, os 

arts. 43, 159, I,c, e 192, assim como os arts. 174 e 219.

Este último artigo em particular apresenta dois aspectos bastante relevantes: o 

primeiro deles ratifica a idéia de desenvolvimento aqui defendida, pois se refere à noção 

de desenvolvimento para além do aspecto econômico, incluindo o desenvolvimento 

cultural. O segundo demonstra, ao incluir o mercado interno como patrimônio público e 

determinar em que sentido deve se dar a sua estimulação, que a economia brasileira 

deve (dever e não faculdade) se desenvolver de forma a privilegiar o interesse nacional. 

É uma afirmação da soberania do Estado brasileiro diante do poder econômico 

internacional ou, talvez melhor colocando, multinacional.

Diante da inegável relação entre os princípios do desenvolvimento nacional e 

da redução das desigualdades sociais e regionais, uma vez que a realização de um 

implica necessariamente na do outro, não é desarrazoado afirmar que o planejamento 

estatal deve estar voltado para a redução das desigualdades. 103

103 Sendo a interpretação acima exposta a conferida ao princípio do desenvolvimento nacional, a relação 
entre este princípio e o da redução das desigualdades sociais e regionais os transforma em princípios 
interdependentes. Isso significa que o fim estipulado por um levará sempre à realização do fim 
determinado pelo outro. Ocorre aqui não uma limitação, mas um reforço entre eles. Sobre as formas como
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O planejamento estatal, por sua vez, encontra-se imbricado com a tributação. 

O direito tributário, por si só, não possui um objetivo econômico social, pois, como todo 

o direito positivo, sua natureza é meramente instrumental, sendo o seu objetivo 

justamente esse: servir como instrumento para uma Política, esta sim detentora de 

objetivo econômico social. 104 Assim, as normas tributárias podem se apresentar como 

um instrumento válido para a atuação estatal indireta (Estado Regulador) na 

economia105 de modo a promover o desenvolvimento e a conseqüente redução das 

desigualdades sociais e regionais. 106

podem se relacionar os princípios, ver Humberto Ávila, Teoria dos princípios – da definição à 
aplicação dos princípios jurídicos. p 62 e 63.
104 BECKER,Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário, p. 596.
105 Segundo Fábio Artigas Grillo: “Levando-se em consideração que o desenvolvimento econômico 
configura-se em resultados quantitativos (crescimento econômico) e qualitativos (alterações estruturais) 
das riquezas produzidas num dado país, há que se relevar sua íntima relação com a respectiva política 
fiscal praticada.
A política fiscal alcança objetivos de desenvolvimento econômico e integração social quando 
coerentemente direcionada ao aumento do nível de vida dos cidadãos em todos os seus aspectos.
(...)
Nesse âmbito, o sistema tributário resulta ser um instrumento importante de orientação e correção do 
comportamento da sociedade como um todo. A finalidade essencial do sistema tributário é a arrecadação 
de receitas públicas tributárias, sem prejuízo de que conjuntamente a esse objetivo meramente fiscal 
estejam também presentes finalidades de cunho extrafiscal, ou seja, outros objetivos não meramente 
arrecadatórios e que encontram guarida no respectivo ordenamento jurídico.
Entre outras formas, verifica-se que, em termos de política fiscal direcionada ao desenvolvimento 
econômico, a extrafiscalidade aparece na grande maioria das vezes materializada em incentivos ou
benefícios de natureza tributária, sem que isto represente uma concepção utilitarista. Nesse sentido, não se 
considera a atividade financeira do Estado um simples instrumento ou meio de obtenção de receita 
pública, utilizável para o custeio da despesa pública. Por conta das finalidades extrafiscais, o Estado 
provoca modificações deliberadas nas estruturas sociais, configurando um importantíssimo fator na 
dinâmica social e estrutural”. In GRILLO. Fábio Artigas. Carga tributária e desenvolvimento 
econômico no Brasil, p.78 e 79.
106 A 2ª Turma do STF decidiu o agravo regimental em agravo de instrumento nº 630997/ MG, no sentido 
de que a concessão de incentivo fiscal fundada no princípio da redução das desigualdades sociais e 
regionais não fere o princípio da essencialidade, o qual determina que os bens ou mercadorias que são 
mais importantes, mais próximos do conceito de mínimo existencial devem sofrer uma carga tributária 
menor que aqueles tidos como luxuosos ou menos essenciais. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA 
REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS 
ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O 
decreto n. 420/92 estabeleceu alíquotas diferenciadas --- incentivo fiscal --- visando dar concreção ao 
preceito veiculado pelo artigo 3º da Constituição, ao objetivo da redução das desigualdades regionais e de 
desenvolvimento nacional. Autoriza-o o art. 151, I da Constituição. 2. A alíquota de 18% para o açúcar de 
cana não afronta o princípio da essencialidade. Precedente. 3. A concessão do benefício da isenção fiscal 
é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público, cujo controle é 
vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – 2ª Turma – AT –
AgR°630997/MG – Rel. Min. Eros Grau – unânime – J. 24/04/2007 – DJ. de 18/05/2007, p. 107).
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Através da distribuição de competências a Constituição colocou nas mãos de 

cada ente político o poder de tributar, de invadir o patrimônio privado. Uma vez que 

toda investida estatal que implique em imposição de encargo financeiro resulta em 

conseqüências nos comportamentos particulares, nada mais natural que se utilize o 

Estado das normas tributárias como instrumento para alcançar os fins determinados pela 

Carta Magna, inclusive na seara econômica. 107

Dessa forma, diante da relevância da tributação para a concretização dos fins 

públicos, dentre eles, a redução das desigualdades, no próximo capítulo traremos os 

aspectos gerais relacionados à tributação para então, no quinto capítulo, delimitarmos a 

sua utilização como instrumento para a concretização do princípio constitucional da 

redução das desigualdades sociais e regionais.

107 OLIVEIRA. Felipe Faria de. A elisão fiscal como elemento ingerente à intervenção estatal no 
domínio econômico. Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 73, p. 119 e 120.
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4 A tributação e a redução das desigualdades sociais e regionais.

4.1 O Estado fiscal

A expressão “Estado fiscal” está relacionada com a atividade tributária do ente 

estatal. Tal atividade encontra seu fundamento no poder soberano do Estado, o qual é 

sempre maior que as vontades individuais. Necessitando o Estado de recursos 

financeiros, institui o tributo. A relação tributária, no entanto, não se resume a uma 

relação de poder, sendo, na verdade, uma relação jurídica fundada no poder soberano. 

Nessa relação, os indivíduos, através de seus representantes, consentem na instituição 

do tributo, assim como na elaboração de todas as outras regras jurídicas regentes da 

nação. 108

Assim, o direito de tributar do Estado decorre do dever do cidadão de 

contribuir, na medida de suas possibilidades, com parcela de seu patrimônio para que o 

ente estatal realize as medidas necessárias para a consecução do bem comum, do bem 

estar social. 109

Encontra apoio esse poder-dever no princípio da solidariedade, pelo qual todos 

temos responsabilidade de arcar com os custos despendidos pelo Estado na 

concretização do bem comum. A solidariedade na tributação consiste, dessa forma, no 

108 AFONSO. Sylvio César. Sistema constitucional tributário e limitações ao poder de tributar. 
Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 74, p. 184.
109 Ricardo Lobo Torres refere-se ao Estado Fiscal como aquele que vive, principalmente, da “renda 
derivada da economia dos cidadãos” e, sendo assim, apresenta fases, quais sejam “... a feição de Estado 
Liberal Individualista (ou Estado Guarda-Noturno, ou Estado do Capitalismo Selvagem – como se 
prefira); nele prevalece a idéia de liberdade individual, cultivada pelo Liberalismo dos séculos XVIII e 
XIX. Em sua segunda fase corresponde ao breve século XX (de 1919 a 1989, aproximadamente), o 
Estado Fiscal se desenvolve sob a forma de Estado de Bem-estar (ou Estado Social de Direito, ou Estado 
da Sociedade Industrial.) a terceira fase do Estado Fiscal corresponde ao Estado Democrático de Direito 
(ou Estado Pós-positivista, ou Estado da Sociedade de risco), que se afirma após a queda do Muro de 
Berlim”. Tratado de direito constitucional, tributário e financeiro – valores e princípios 
constitucionais tributários, p. 70.
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sacrifício individual em benefício do interesse geral, na colaboração do indivíduo em 

prol da comunidade. 110

Assim, uma das principais características do Estado contemporâneo é o fato de 

sua principal fonte de financiamento ser o tributo. É através da tributação que o Estado 

aufere a receita necessária para a prestação dos serviços que a sociedade necessita.

Aceitar, no entanto, que a tributação consiste apenas na definição acima 

exposta, ou seja, em meio para a percepção de receita pelo Estado, apresenta-se como 

uma concepção que ressalta apenas a função arrecadatória do tributo, negando a este 

qualquer poder ou possibilidade de influência direta na vida econômica e social. Fala-se 

aqui de neutralidade tributária, conceito que será questionado mais oportunamente 

adiante.

Presentes estão na Constituição Federal as normas relativas à tributação. Nos 

arts. 145, 148 e 149111 temos determinadas as espécies tributárias que podem ser 

instituídas pelos entes federativos, quais sejam: impostos, taxas, contribuições de 

melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, de intervenção no 

domínio econômico e de interesse de categorias profissionais econômicas. Sobre as 

espécies tributárias traçaremos comentários mais detalhados em tópico próprio.

No art. 146 temos a determinação de que, apenas através de lei complementar, 

normas gerais relacionadas à tributação, conflito de competência tributária e limitações 

ao poder de tributar poderão ser instituídos. 

110 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Justiça fiscal e mínimo existencial in “Princípios de direito 
financeiro e tributário – estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres” – Adilson 
Rodrigues Pires e Heleno Taveira Torres (organizadores). p. 106.
111 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos:
I - impostos; II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; III -
contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Art. 148. A União, mediante lei complementar, 
poderá instituir empréstimos compulsórios: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir 
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas (...).
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No tocante às limitações constitucionais ao poder de tributar, podemos

entender como tal qualquer restrição imposta pela Constituição às entidades políticas 

com poder para tanto. As principais restrições estão presentes no art. 150112, o qual 

determina quais as vedações que se impõem ao poder estatal e destas vedações é 

possível inferir os princípios regentes da atividade tributária nacional. São eles: 

legalidade, igualdade, anterioridade, vedação ao confisco, liberdade de tráfego e 

capacidade contributiva, sendo o último diretamente decorrente do princípio da 

igualdade. Ao estudo desses princípios dedicamos o ponto seguinte.

4.2 Princípios regentes da ordem tributária.

4.2.1 Legalidade tributária

Da mesma forma que para que seja possível a vida social necessário se faz a 

existência de normas que restrinjam a atividade individual, também são necessárias 

normas que limitem o poder do Estado em relação aos indivíduos, de forma a evitar 

abusos de poder. Com este intuito, a Constituição de 1988 determina, em seu art. 5º, II, 

112 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 
houver instituído ou aumentado; b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;
VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; (...)
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“que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei”.

Dessa determinação já se deduz que ninguém será obrigado a pagar tributo 

sem lei que o institua, mas quis o legislador constitucional explicitar tal garantia. Assim, 

no art. 150, I do mesmo diploma determinou que, “sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. 113

Dessa forma, somente é possível falar em dever de pagar tributo se houver 

previsão legal. Vige, em nosso ordenamento, o princípio da legalidade estrita, o qual 

exige que a previsão legal da obrigação tributaria seja considerada em sentido estrito, ou 

seja, somente pode ser considerada se originada em lei ordinária.114.

A estrita legalidade tributária significa na previsão, pela lei, de todos os 

elementos componentes do tributo, nada restando para ser complementado pela 

Administração. Assim é que deve a lei instituidora do tributo descrever a sua hipótese 

de incidência, seus sujeitos ativo e passivo, sua base de cálculo e sua alíquota.

Tais elementos podem estar previstos em mais de uma lei, na verdade, 

enunciado jurídico. O importante é que emane do Legislativo, ainda que através de 

diversos enunciados jurídicos, a norma tributária instituidora do tributo completa. 115

Garante-se, dessa forma, a segurança do contribuinte, o qual terá desde logo

113 Roque Antônio Carrazza lembra que não basta que o tributo seja instituído por lei, mas deve sê-lo pela 
pessoa política com competência constitucional para tanto. In Curso de Direito Constitucional 
Tributário. 16ª ed., Malheiros, São Paulo, 2001. p. 213.
114 CARRAZZA. Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 214-215.
115 Luis Eduardo Schoueri afirma que, segundo estudos desenvolvidos na doutrina pátria, a legalidade 
tributária pode apresentar quatro feições: a legalidade da administração, a reserva da lei, a estrita 
legalidade tributária e a conformidade da tributação com o fato gerador. A legalidade da administração
vincula as autoridades administrativas à legislação tributária, sendo elas obrigadas a cobrar o tributo 
previsto na lei. A reserva da lei especifica o princípio da legalidade da administração ao vincula-la não 
apenas ao direito de forma ampla, mas à lei formal. A estrita legalidade tributária corresponde à proibição 
constitucional de instituição de tributos sem permissão legal. Por fim, a conformidade da tributação com 
o fato gerador determina que a lei não pode deixar ao arbítrio do administrador a elaboração de critério de 
diferenciação objetiva, devendo ela prever todos os aspectos do fato gerador componentes da obrigação 
tributária. In Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro, Forense, 2005, p 
241.
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conhecimento total do tributo, não ficando à espera que a Administração decida sobre 

alíquotas, por exemplo, impedindo assim investidas desmedidas da Administração no 

patrimônio privado. 116

Não apenas a instituição ou majoração de tributos deve ser feita através de lei. 

Pelo princípio da legalidade, também deve ser por intermédio legislativo a criação de 

deveres instrumentais tributários, a regulação da época e forma de pagamento de 

tributos, bem como a repartição de competência administrativa (ou seja, da competência 

para cobrar, fiscalizar pagamento, fazer lançamento. A competência para instituir ou 

majorar o tributo já está taxativamente prevista na Constituição Federal e é indelegável). 

Dessa forma, não apenas o tributo, mas também todos os atos realizados no sentido de 

sua exigência devem estar autorizados por lei.

Nunca é demais lembrar: ainda que esteja previsto em lei, o tributo somente 

será exigível se estiver de acordo com os preceitos constitucionais. Há a evidente 

necessidade, portanto, de que a lei siga aquilo que foi determinado constitucionalmente, 

respeitando os direitos nesse diploma assegurados.

4.2.2 Anterioridade.

O princípio da anterioridade é inerente à ordem tributária, uma vez que atua 

unicamente no universo da tributação. Tem sua origem e fundamento no princípio da 

116Discorrendo sobre a legalidade estrita, Sylvio César Afonso sobre a legalidade tributária: “Assim, 
podemos visualizar o presente princípio sob dois aspectos distintos, quais sejam, o da legalidade formal e 
material, explicando-se que para a legalidade formal, tem-se que a regra tributária deve ser inserida no 
ordenamento jurídico com a observância dos devidos trâmites instituídos para a sua criação, ao passo que 
a legalidade em seu aspecto material, chamada pela doutrina como princípio da tipicidade tributária, 
determina que a lei especifique os elementos que descrevem o fato jurídico e os que prescrevem o 
conteúdo da relação obrigacional”. In AFONSO. Sylvio César. Sistema constitucional tributário e 
limitações ao poder de tributar, p. 188.
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segurança jurídica, o qual objetiva a proteção da confiança, no caso, do contribuinte no 

Estado tributante. 117

Previsto no art. 150, III, b da Constituição118, determina que o tributo somente 

poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao que foi criado ou majorado. 119

Ao impossibilitar a cobrança do tributo no mesmo exercício financeiro de sua criação 

ou majoração, o princípio da anterioridade funciona como uma espécie de garantia de 

não surpresa ao contribuinte, uma vez que, no início do exercício financeiro, ele já 

saberia qual seria a carga tributária a ser suportada.

Uma vez ciente de qual será a carga tributária a ser suportada, pode o 

contribuinte planejar sua vida econômica com a certeza de que, ainda que seja editada 

lei instituidora ou majoradora de tributos naquele ano (no nosso caso o exercício 

financeiro ou ano fiscal corresponde ao ano civil), somente no ano seguinte poderá esse 

tributo invadir seu patrimônio. Dessa forma o objetivo do princípio da anterioridade é 

garantir segurança ao contribuinte dentro do sistema constitucional tributário, 

assegurando-lhes o direito de ter o prévio conhecimento de suas obrigações tributárias 

permitindo assim o seu planejamento econômico. 120

Importante esclarecer que não somente a cobrança do tributo (cobrar é o termo 

presente no artigo supracitado, mas apenas por falha técnica do legislador 

constitucional) deverá será feita no exercício financeiro seguinte ao de sua criação, mas 

também a sua exigência. Isso significa que não se admite que sejam tributados os atos 

117 CARRAZZA. Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, p.165.
118 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;”.
119 Antes do princípio da anterioridade, vigeu o da anualidade, segundo o qual não apenas deveria a lei 
instituidora ou majoradora do tributo ser criada no exercício financeiro anterior, como deveria ter a sua 
exigência confirmada ano a ano. Esse princípio informou a ordem tributária da Constituição de 1946, não 
mais sendo utilizado pela Carta de 1988. CARRAZZA. Roque Antônio. Curso de Direito 
Constitucional Tributário, p. 166 e 167.
120 AFONSO. Sylvio César. Sistema constitucional tributário e as limitações ao poder de tributar, p. 
190.
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(fato gerador) realizados depois da edição da lei criadora do tributo, porém ainda 

anteriores ao exercício financeiro seguinte.

Dessa forma, somente os atos que se enquadrem na hipótese de incidência da 

norma tributária realizados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte (início do novo 

exercício financeiro) poderão ser alvo da exigência tributária, pelo determinado pelo

princípio da anterioridade. Sendo o objetivo desse princípio assegurar a segurança 

jurídica evitando surpresas ao contribuinte e permitir o planejamento de sua vida 

econômica, outra não poderia ser a interpretação sobre o tema.

A falha nesse princípio encontra-se no fato de que a previsão não 

necessariamente seria tão antecipada, uma vez que poderia ser instituída no início do 

exercício financeiro anterior ou a poucas horas daquele na qual viria a incidir. Cai por 

terra todo o objetivo desse princípio, qual seja, assegurar a segurança jurídica do 

contribuinte através da previsibilidade da tributação.

Diante disso, foi elaborada a Emenda Constitucional nº. 42/2003, a qual 

determina que, além de dever o tributo ser instituído ou majorado no exercício 

financeiro anterior, deve obedecer ao prazo mínimo de noventa dias para sua cobrança. 

Dessa forma, se for editada lei instituindo tributo no dia 31 de dezembro, ele somente 

poderá ser cobrado noventa dias depois, já no exercício financeiro seguinte, mas com 

uma margem de tempo razoável para que o contribuinte se organize. A este período a 

doutrina chama de anterioridade nonagesimal.

Como exceção ao princípio da anterioridade, temos a possibilidade de 

instituição de tributo imediato em caso de calamidade pública ou guerra, diante de seu 

evidente caráter de urgência. 121

121 Roque Antônio Carrazza esclarece ainda que as normas revogadoras das isenções tributárias também 
devem, por razões óbvias, seguir o princípio da anterioridade. Já as isenções com prazo certo para 
terminar, ou seja, aquelas instituídas com o seu fim já inicialmente determinado, não precisariam seguir 
esse princípio, uma vez que a sua revogação não causaria surpresa alguma ao contribuinte, desde que 
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4.2.3 Igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco.

O princípio da igualdade tributária ordena que não se deve realizar qualquer 

distinção ou tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em uma mesma 

situação. Trata-se portanto não de uma igualdade absoluta, mas de uma igualdade 

relativa, segundo a qual não só pode como deve haver tratamento tributário diferenciado 

para contribuintes em situações desiguais.

Daí decorre o princípio da capacidade contributiva, o qual determina que os 

tributos sejam graduados conforme a capacidade econômica de cada contribuinte. Para 

Klaus Tipke, esse princípio não analisa a vantagem que o contribuinte afere dos 

serviços públicos ou os gastos que com ele tem o Estado. O único critério analisado é 

quanto ele pode contribuir para custear as prestações estatais, tendo por base a sua renda 

disponível. 122

Vale esclarecer que capacidade contributiva e capacidade econômica são 

conceitos distintos. Apesar de ambos representarem dimensões da capacidade do 

contribuinte de pagar tributos, capacidade contributiva relaciona a dimensão econômica 

à vinculação ao poder tributante. Já a capacidade econômica refere-se apenas à sua 

própria manifestação na sociedade sem qualquer vinculação ao referido poder. 123

A noção de capacidade econômica, no entanto, deve ser bem compreendida. 

Não se trata aqui do valor total de riqueza possuída, mas do valor que o contribuinte 

efetivamente pode dispor para a coletividade, sendo este o que deve configurar na base 

de cálculo do tributo. Dessa forma, se determinado contribuinte possui renda 

entre a entrada em vigor da lei concedente da isenção e efetiva incidência do tributo seja ultrapassado um 
exercício financeiro. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 203.
122 TIPKE. Klaus et YAMASHITA. Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva.
São Paulo, Malheiros, 2002, p. 32.
123 MARTINS. Ives Gandra da Silva. Aproximação dos sistemas tributários, in MARTINS. Ives 
Gandra da Silva. “Elementos atuais de direito tributário”, p. 430 e 431.
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considerada elevada, mas tem gastos muito acima da média com remédios e tratamentos 

de saúde, não deveria ser considerada a renda como um todo, mas o que lhe ficasse 

disponível após os gastos com a saúde.

Em sentido contrário, temos o pensamento de Roque Antônio Carrazza. 

Segundo esse autor, o princípio da capacidade contributiva, se analisado da forma acima 

exposta, estaria sendo considerado sob seu aspecto subjetivo, ou seja, observando 

questões personalíssimas quando da imposição tributária.

Se o tributo incidirá sobre a propriedade ou sobre a renda, não se poderia 

considerar se de fato o contribuinte tem condições ou não de arcar com o ônus da 

tributação. Para que esta possa incidir, basta que ocorra a hipótese de incidência e será 

cobrado no valor determinado pela alíquota referente bem que servirá de base de 

cálculo. Não podendo arcar com este custo, deve o contribuinte agir de forma a não 

mais poder ser considerado como tal, ainda que isso signifique desfazer-se do bem (no 

caso do tributo ser devido em face da propriedade). Dessa forma, quando da análise da 

capacidade contributiva para a instituição do tributo ou da elaboração da norma 

tributária em geral, este autor defende que seja considerado apenas o aspecto objetivo 

do referido princípio124, qual seja a existência de renda ou de propriedade, por exemplo, 

quando da exigibilidade da norma tributária.

Defende ainda Roque Antônio Carrazza que o princípio da capacidade 

contributiva determina a progressividade de todos os impostos e não somente do 

imposto sobre a renda. Segundo o autor, através da progressividade, à medida em que 

aumentasse a base de cálculo, a alíquota do imposto também deveria aumentar e só 

assim estaria sendo respeitado o princípio da capacidade contributiva. Ensina ainda que 

proporcionalidade e progressividade são duas situações completamente distintas. 

124 CARRAZZA. Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário,  p. 76 a 79.
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Enquanto a progressividade estaria de acordo com as determinações constitucionais, a 

proporcionalidade apenas aumentaria as desigualdades já existentes entre os 

contribuintes, resultado evidentemente condenado pela Constituição. 125

Analisado pelo aspecto subjetivo ou apenas pelo objetivo, fato é que o espaço 

invadido pelo poder tributante do Estado deve ser limitado. Não se afigura possível 

cogitar de uma invasão estatal na propriedade privada de forma tal que aniquile a sua 

existência. 126

Se a tributação atinge a riqueza além desse limite, atingindo o necessário para 

a subsistência do contribuinte, teremos configurado o confisco, do qual trataremos mais 

abaixo.

Pode acontecer, no entanto, a concessão de benefícios fiscais a contribuintes 

de grande capacidade contributiva (podem dispor de muito para a coletividade). Embora 

pareça um contra senso, não há ofensa a nenhum princípio tal possibilidade, desde que 

se trate de uma ação do Estado no sentido de uma redução de desigualdades ou de 

promoção do desenvolvimento. 127

O princípio da vedação ao confisco demonstra a necessidade de um limite 

máximo para a tributação. Relaciona-se com o princípio da capacidade contributiva 

125 Exemplifica Roque Antonio Carrazza que no caso em que um contribuinte possui 100 e paga 10, 
enquanto outro possui 10 e paga 1, estaria sendo seguida a regra da proporcionalidade, pois ambos 
estariam pagando 10% da base de cálculo, mas a carga tributária estaria sendo muito mais pesada para o
contribuinte menos abastado que para aquele em melhores condições. Para que essa desigualdade não 
fosse acentuada, deveria ser seguida a regra da progressividade, de sorte que ao contribuinte que possui 
100, deveria ser imposto pagar 25 e não 10. In CARRAZZA. Roque Antônio. Curso de Direito 
Constitucional Tributário p. 74 a 76.
126 Ainda Roque Antônio Carrazza: “... as leis que criam impostos, ao levarem em conta a capacidade 
contributiva dos contribuintes, não podem compeli-los a colaborar com os gastos públicos além de suas
possibilidades. Estamos vendo que é confiscatório o imposto que, por assim dizer, esgota a riqueza 
tributável das pessoas, isto é, não leva em conta as suas capacidades contributivas”.  In CARRAZZA. 
Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 86.
127 Nesse sentido temos o art. 151 da CF que, em seu inciso primeiro diz ser vedado à União: “tributo que 
não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos
fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes 
regiões do País”.
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justamente por determinar que o poder de tributar do Estado não pode ultrapassar 

determinados limites, alcançando a subsistência do contribuinte. 128

Por este princípio temos que o tributo não deve ser formulado de forma a 

destruir o direito à propriedade privada ou à liberdade de iniciativa.

4.2.4 Liberdade de tráfego.

O art. 150, V, da Constituição Federal impõe a proibição à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios de “estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou 

bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de 

pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público”. Temos aqui o 

princípio da liberdade de tráfego.

Esse princípio proíbe a instituição de tributo que tenha como essência do fato 

gerador a transposição, de bens ou pessoas, de fronteira interestadual ou intermunicipal. 

O fundamento desse princípio encontra-se no direito à liberdade: a liberdade de 

locomoção e a liberdade de comércio. O indivíduo é livre para ir e vir para onde desejar 

sem que esse direito lhe seja onerado. Também o trânsito de mercadorias é livre, não 

podendo o ente federado (seja ele Estado ou Município) cobrar tributos pelo fato de 

bens que se destinam a outro ente federado passarem pelo seu território. Temos aqui 

uma limitação absoluta ao poder de tributar.

128 De acordo com Daniel Giotti de Paula: “Há correlação direta do princípio da vedação ao confisco (art.
150, IV, CF/88) com a capacidade contributiva, pois parece de cristalina intelecção que, quanto mais se 
adentra no campo da propriedade alheia para dela tirar tributo com o fim de custear pretensas despesas
públicas, mais próximo se estará do descumprimento do cânone da capacidade contributiva”. In  PAULA, 
Daniel Giotti de. Medprov 303/2006: análise à luz dos princípios constitucionais tributários. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, nº 71, p.223.
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Segundo Ricardo Lobo Torres, a liberdade de comércio está intimamente 

ligada ao princípio federativo. A própria idéia de Estados Federados nasceu da 

necessidade de libertar o comércio interno das barreiras fiscais. Também, para que se 

garanta a liberdade de comércio elementos característicos do Estado Federado devem 

atuar: o equilíbrio entre as regiões, os municípios e as unidades federadas e a repartição 

de competências entre os poderes federal e estadual. 129

Importa sempre esclarecer que esse princípio refere-se à liberdade de 

circulação territorial e não de circulação econômica. Pela circulação territorial o bem 

apenas passa pelo ente em direção a outro. Na circulação econômica temos bens de um 

Estado se incorporando economicamente à massa de bens do Estado destinatário. 130

Nesse caso, incide o poder tributante estatal.

4.2.5 Imunidade recíproca.

Por fim, embora não seja um princípio, mas um poder/dever, temos a 

imunidade recíproca, a qual decorre do princípio federativo. Dela aqui falaremos por 

constituir também em uma limitação ao poder de tributar como os princípios acima 

expostos.

Segundo determinação do art. 150, em seu inciso VI, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre: a) patrimônio, 

renda ou serviços, uns dos outros. Por este dispositivo temos assegurado o equilíbrio 

federativo, o qual determina a igualdade entre os entes federados.

129 TORRES, Ricardo Lobo, Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário – os direitos 
humanos e a tributação: imunidades e isonomia, 3ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2005. p. 133.
130 TORRES, Ricardo Lobo, Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário – os direitos 
humanos e a tributação: imunidades e isonomia, p. 135 e 136.
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Embora não sejam detentores de soberania, todos os entes federados possuem 

autonomia para a administração de seus bens e recursos. Havendo a permissão de 

instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços entre eles, veríamos 

configurada a superioridade do ente tributante em relação ao ente tributado.

Ora, se os meios através dos quais o ente se administra estão sujeitos ao 

controle de outro ente, o primeiro somente existe por deferência do segundo, idéia 

inconcebível dentro de um Estado federado. 131

Para que cada ente federado possa exercer sua autonomia, necessário se faz 

que possua seus próprios recursos e os administre como bem lhe convier. Uma vez que 

uma das principais fontes de sua receita constitui a tributação, não se pode falar em 

autonomia sem que haja um espaço tributário perfeitamente definido, dentro do qual 

cada ente da federação está legitimado a agir. Para tanto, foram definidas 

constitucionalmente as competências tributárias.

Pela sua relevância, alguns comentários serão tecidos acerca da competência 

para tributar, prevista constitucionalmente.

4.3 Competências tributárias.

Antes de adentrarmos no estudo das competências tributárias especificamente, 

é importante, a título de esclarecimento, diferenciarmos competência para legislar sobre 

direito tributário de competência tributária.

131 TORRES, Ricardo Lobo, Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário – os direitos 
humanos e a tributação: imunidades e isonomia, p. 235.
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Consiste a competência para legislar sobre direito tributário no poder atribuído 

constitucionalmente para a edição de leis que tratem de tributos e das relações jurídicas 

por eles provocadas.

A competência para legislar sobre matéria tributária foi dividida pela 

Constituição entre os entes federados de forma concorrente. Isso significa que cabe à 

União editar sobre a matéria normas gerais, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal 

cabe a edição de normas específicas, de acordo com as peculiaridades locais. Estas, no 

entanto, devem respeitar os preceitos mais amplos presentes nas normas gerais 

elaboradas pela União.

Em caso de omissão legislativa da União, no entanto, não ficam os Estados e o 

Distrito Federal amarrados e impedidos de elaborar as normas conforme suas 

necessidades. Cada ente elabora sua norma, a qual valerá dentro de seus limites e assim 

permanecerá até que a União edite sua norma geral.

Pelo princípio federativo, não poderia ser de outra forma, pois uma vez que 

não há submissão entre os entes federados, não poderiam os Estados e o Distrito Federal 

verem seu direito mitigado em face à omissão da União. 132

A competência tributária, por sua vez, consiste no poder garantido pela

Constituição de editar leis instituidoras (ou majoradoras ou redutoras) de tributos. 

132 José Augusto Moreira de Carvalho disserta acerca da polêmica em torno do art. 4º, §2º, II da LC 101 
de 04/05/00, a Lei de Respeonsabilidade Fiscal. Esse dispositivo determina que, no anexo que integrará a 
lei de diretrizes orçamentárias, deve constar demonstrativo de metas anuais, as quais devem estar em 
compatibilidades com as premissas e objetivos da política econômica nacional. Discutiu-se, 
principalmente através da ADIN 2.238, que por esse dispositivo restaria mitigado o princípio federativo, 
uma vez que a política econômica nacional é elaborada pela União e a ela estariam restringidos os demais 
entes federados. Para esse autor, não há que se falar em mitigação do princípio federativo, pois o art. 21, 
IX, da CF coloca como competência exclusiva da União a elaboração e execução de planos nacionais e 
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Nada impede que os 
outros entes federativos tenham suas próprias políticas econômicas, abarcadoras das peculiaridades locais, 
mas devem tais políticas seguir as linhas gerais determinadas pelo plano nacional. Devem estar em 
consonância com o que foi planejado nacionalmente. In A Lei de Responsabilidade Fiscal sob a ótica 
dos princípios federativo e da separação de poderes, p. 85.



75

Vemos assim que não cabe à Constituição a criação de tributos, mas apenas a outorga 

da competência para que os entes federados o façam através de suas próprias leis.

Apresenta-se como característica da competência tributária a indelegabilidade.

Isso significa que não pode um Estado, por exemplo, editar lei conferindo a outro ente o 

poder de criar tributo cuja competência lhe foi atribuída constitucionalmente. 133 Todas 

as competências tributárias têm sua distribuição prevista e esgotada na Constituição. No 

tocante a como foram repartidas as competências tributárias, nos arts. 153, 155 e 156 a 

Constituição Federal determinou quais impostos são de competência privativa da União, 

dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios e do Distrito Federal 

respectivamente.

Como impostos de competência privativa dos Estados temos aqueles previstos 

no art. 155, I a III da Constituição, quais sejam: impostos sobre transmissão causa 

mortis e doação, impostos sobre a circulação de mercadorias e prestações de serviços de 

transporte transmunicipal e de comunicação, e os impostos incidentes sobre propriedade 

de veículos automotores.

Para os Municípios a Constituição delegou o poder de criação dos impostos 

presentes no art. 156, I a III, quais sejam: impostos sobre a propriedade predial e 

territorial urbana, sobre a transmissão onerosa inter vivos de bens imóveis e serviços de 

qualquer natureza.

133 O art. 7º do Código Tributário Nacional afirma que: “A competência tributária é indelegável, salvo 
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões 
administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos 
termos do § 3º do art. 18 da Constituição”. A exceção aqui prevista não corresponde à competência 
tributária, mas à capacidade ativa. Esta possui natureza administrativa, correspondendo às funções de 
arrecadação e fiscalização essencialmente. Não implica no poder de editar normas instituindo tributos.
134 Segundo Sylvio César Afonso: “Ressalte-se, a propósito, que a competência tributária, no Brasil, é 
tema exclusivamente constitucional, tendo sido o assunto esgotado pelo constituinte, restando à doutrina 
buscar nas normas infraconstitucionais – inclusive nas contidas no Código Tributário Nacional, diretrizes 
a seguir para a criação, in abstracto, de tributos. Nesse particular elas podem, quando muito, explicitar o 
que, porventura, está implícito na Constituição”. In AFONSO. Sylvio César. Sistema constitucional 
tributário e as limitações ao poder de tributar, p. 185.
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Pela peculiaridade do Distrito Federal a ele cabe a criação de impostos, dentro 

de seu território, tanto de competência dos Estados quanto dos Municípios.

Finalmente, à União cabe, segundo o art. 153 e incisos, a instituição de 

impostos sobre a importação, sobre a exportação, sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza, bem como sobre o que quer que seja, desde que não invada as competências 

dos outros entes políticos, respeite a determinação de não cumulatividade e os direitos 

fundamentais dos contribuintes.

Os tributos de competência comum a todos os entes federados são as taxas e as 

contribuições de melhoria, uma vez que será competente para instituir o tributo o ente 

que prestar o serviço ou obra pública correspondente.

A competência tributária cumulativa esta prevista no art. 147 da Constituição 

da seguinte forma: “competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, 

se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos 

municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais”. Uma vez que não 

existem mais territórios, essa norma não possui aplicabilidade, mas caso venham a 

existir novamente, deverá ser imediatamente aplicada.

Essa exaustiva discriminação de competências tributárias na Constituição tem 

por fim delimitar de forma clara e taxativa o poder de tributar de cada ente. Como 

conseqüência, tais normas possuem um duplo comando: o primeiro deles é a permissão 

para a criação de tributos pelo ente político competente e o segundo é a proibição aos 

outros entes políticos que o façam.

Dessa forma, a criação de um tributo por ente político incompetente para fazê-

lo viola frontalmente o disposto na Constituição, não sendo possível o saneamento ainda 

que haja o consentimento da pessoa política usurpada. A única solução que se apresenta,
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nesse caso, é a expulsão da norma do ordenamento jurídico, pois tal tributo estará 

eivado de inconstitucionalidade. 135

Introduzidos os principais aspectos relacionados à competência tributária, 

passemos à exposição dos tributos em espécie.

4.4 Os tributos em espécie.

Quando se fala em tributação o tipo tributário que mais freqüentemente é 

lembrado é o imposto. É o próprio Código Tributário Nacional (CTN) que, em seu art. 

16, dá a definição de imposto como sendo o tributo cuja obrigação possui como fato 

gerador uma situação que independe de qualquer atividade estatal em relação ao 

contribuinte. Exatamente por não vincular à obrigação de pagamento do tributo 

qualquer contraprestação específica do Estado em relação ao contribuinte, o imposto é 

tido como um tributo não vinculado.

Dessa forma, o fato gerador da relação tributária nesse caso é sempre um fato

ou situação jurídica completamente alheia à atividade estatal, incidindo o imposto sobre 

fato jurídico que denote capacidade econômica do contribuinte ou, na expressão de 

Roque Antônio Carrazza, “fatos-signos presuntivos de riqueza”. O objetivo primário do 

imposto é o de arrecadar receita para que o Estado possa custear suas despesas com a 

prestação dos serviços que lhe incumbe realizar, sem que haja uma correspondência 

direta entre a obrigação tributária e esse serviço a ser realizado. O imposto configura

assim o tributo que mais fornece meios para o abastecimento dos cofres estatais. 136

135 AFONSO. Sylvio César. Sistema constitucional tributário e as limitações ao poder de tributar, p. 
187.
136 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro. São Paulo, editora Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 133.
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A inexistência de vinculação entre a receita através do imposto aferida e a 

despesa a ser realizada pelo Estado não implica em total discricionariedade do ente 

público em relação aos gastos públicos. Ainda que não possa o contribuinte exigir que, 

por exemplo, pelo imposto pago pelo consumo (circulação de mercadorias) haja uma 

contraprestação estatal específica a este imposto vinculada, pode e deve o contribuinte 

exigir que a receita advinda dos impostos seja empregada da maneira 

constitucionalmente determinada. 137

Por último, uma vez que o imposto não se relaciona com nenhuma atividade 

específica do Estado, a Constituição pôde fazer a partilha da competência para a sua 

instituição, delimitando o poder tributário de cada ente federativo e já classificando 

assim os impostos em federais, estaduais e municipais. 138

Em seguida temos as taxas. Estas, ao contrário dos impostos são tributos 

vinculados, ou seja, seu fato gerador contempla uma ação específica do Estado para 

com o contribuinte. Podem ser cobradas em decorrência do exercício do poder de 

polícia e da prestação efetiva ou potencial de serviço público, específico e divisível. 139

Dessa forma, se a atividade realizada pelo ente estatal tem natureza geral, 

como saúde e educação, por exemplo, será custeada por recursos adquiridos através de 

impostos. Se, no entanto, a prestação estatal é de um serviço específico e divisível, ou 

seja, é possível determinar quem se beneficiará efetiva ou potencialmente com aquela 

atividade, não sendo esta direcionada para toda a coletividade de forma que 

137 Nesse sentido é a lição de Marcos André Vinhas Catão: “Certo é que, no caso dos impostos, estes não 
possuem afetação justamente para viabilizar a escolha dos administradores quanto à política que devem 
adotar. No entanto, a não-afetação não pode implicar em obscuridade fiscal. Transparência fiscal significa 
consciência reflexiva do montante de tributo a se pagar, os motivos que levaram à sua criação e o 
respectivo papel de financiar as despesas públicas”. In CATÃO. Marcos André Vinhas. Tributação 
sobre o consumo e transparência fiscal. O art. 150, § 5º da CF/88. Revista Tributária e de Finanças 
Públicas, nº 75, p. 174 e 175.
138MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo, Malheiros, 2004, p. 282.
139 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro, p. 135.
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impossibilite a determinação dos beneficiados, teremos o nascimento do fato gerador da 

taxa.

Uma vez que sempre surgem novas atividades a serem prestadas pelo Estado 

em decorrência da complexidade das relações sociais, não existe um número limitado de 

taxas previsto no ordenamento e, portanto, não temos especificada a distribuição de sua 

competência. Esta será definida na sua instituição, pois será competente para tanto o 

ente que realiza o serviço público, específico e divisível ou exerce o poder de polícia.

Vale lembrar que, para que possa ser gerador de obrigações tributárias, o 

serviço público específico e divisível deve ser realizado por pessoa jurídica de direito 

público. 140 Caso seja um serviço público delegado a particulares, o valor cobrado

consubstancia-se em uma tarifa ou preço público.

Um terceiro tipo tributário é a contribuição de melhoria. Esta em muito se 

assemelha com a taxa, não se confundindo com ela, no entanto. Enquanto a taxa refere-

se a uma prestação estatal que se manifesta na efetiva ou potencial prestação de um 

serviço público específico e divisível, a contribuição de melhoria é tributo cobrado em 

face de uma obra pública que gerou benefícios para o particular.

O valor de sua cobrança está limitado nos termos do art. 81 do CTN, o qual 

determina que o limite total do tributo deve ser a despesa realizada pelo ente público e

que o limite individual será o acréscimo de valor que a obra proporcionou para cada 

imóvel beneficiado. Esclarecendo: a hipótese de incidência da contribuição de melhoria 

não é a propriedade do imóvel (esta já compõe a regra matriz do tributo IPTU – imposto 

sobre a propriedade territorial urbana -, não podendo ser novamente utilizada na regra 

matriz de qualquer outro tributo). O que consistirá na hipótese de incidência é a 

valorização do imóvel em decorrência de obra pública. 141

140 CARRAZZA. Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 447.
141 CARRAZZA. Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 472.
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Os empréstimos compulsórios causaram muito dissenso, pois muitos 

doutrinadores não o consideravam tributo. Atualmente a maioria da doutrina os enxerga 

como espécie tributária. É tributo restituível, mas ainda assim tributo. Pode ser exigido, 

conforme determinação do art. 148 da Constituição, apenas através de lei complementar 

e para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra 

externa ou sua iminência. Encerrada a situação de emergência que provocou a 

instituição do tributo, este deve ser devolvido de acordo com o previsto na lei que o 

instituiu. Se esta for silente sobre o assunto, estará eivada de inconstitucionalidade, pois 

teremos configurado o confisco.

Finalmente, temos as contribuições especiais previstas no art. 149 da 

Constituição. As contribuições especiais são espécies de tributo que possuem 

finalidades especiais definidas constitucionalmente, quais sejam, assegurar interesse de 

categorias profissionais ou econômicas, seguridade social e intervenção no domínio 

econômico. 142 Com os recursos arrecadados com as contribuições é que tais finalidades 

são custeadas, o que demonstra a sua função arrecadatória em detrimento das funções 

parafiscal e extrafiscal.

Podem as contribuições ser classificadas de acordo com sua finalidade, ou 

seja, de acordo com a destinação de sua receita. Nesse contexto se classificam em 

contribuições sociais, de interesse de categorias profissionais ou econômicas e de 

intervenção no domínio econômico.

As contribuições sociais têm por fim a satisfação dos objetivos constitucionais 

de natureza social. Dessa forma, o produto de sua arrecadação é destinado ao custeio de 

entidades ou de atividades relacionadas com esse fim. Aqui temos a previdência social, 

142 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, p. 389.
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gastos com a saúde e com a educação. Seu objetivo é, portanto, financiar as ações 

estatais que buscam efetivas os direitos sociais.

São instituídas conforme a previsão do art. 195 da Carta Magna, cobradas do 

empregador e incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, 

sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Poderá também ser cobrada do 

empregado, do importador de bens ou serviços do exterior e ainda incidirá sobre a 

receita de concursos de prognósticos.

As contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas 

objetivam a organização dessas categorias através do fornecimento de recursos 

financeiros para a manutenção das respectivas entidades associativas. 143 Têm sua 

arrecadação destinada ao custeio de entidades que têm por fim fiscalizar determinadas 

profissões, bem como representa-las coletiva ou individualmente. 144

Por fim, temos a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). 

Seu principal objetivo é a intervenção estatal na economia, através da regulação das 

relações privadas econômicas, almejando concretizar os objetivos estatais previstos 

constitucionalmente. Tem por fim viabilizar a concretização dos preceitos 

constitucionais presentes no art. 170 da Constituição, regulador da ordem econômica, e 

no art. 3º do mesmo diploma, definidor dos fins do Estado, de modo que se apresenta 

como instrumento para a correção de distorções do mercado em relação aos preceitos 

constitucionais. 145

Sua aplicação, portanto, exige a possibilidade jurídica de intervenção estatal 

naquela atividade, conforme os ditames da ordem econômica constitucional, e a 

143 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, p. 392.
144 CARRAZZA. Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 535.
145 Um exemplo de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) encontra-se no art. 177, 
§ 4º, da Constituição, o qual prevê as contribuições incidentes sobre petróleo, álcool combustível, gás 
natural e seus derivados.
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necessidade de tal intervenção, em face das circunstancias sociais, econômicas e 

ambientais presentes.

No tocante à competência para sua instituição, pelo disposto no art. 149, caput, 

da Constituição146, somente a União pode criar uma CIDE, sendo essa competência, 

portanto, privativa. Nada impede a atuação, no entanto, dos outros entes políticos no 

domínio econômico. Eles podem intervir direta ou indiretamente (através da regulação, 

inclusive a tributária), mas não podem fazê-lo através da Contribuição de Intervenção 

no Domínio Econômico.

Uma vez que o que caracteriza uma contribuição é a existência de uma 

finalidade predefinida constitucionalmente, a destinação da receita desse tributo é tema 

relevante. Deve o produto da arrecadação ser investido na solução das distorções que 

geraram a criação do tributo. Assim é que deve a sua receita ser destinada ao 

financiamento dessa solução, seja esta através de maior fiscalização da atividade pelo 

Estado, seja através da concessão de benefício. 147

Observa-se com esta espécie tributária que o tributo não possui unicamente a 

função de abastecimento dos cofres públicos, mas também pode ser instrumento para a 

modificação de uma realidade.

Em se tratando da contribuição de intervenção no domínio econômico, o 

tributo é utilizado para provocar uma mudança de comportamento na esfera econômica,

objetivando concretizar determinados fins desejados pelo ente estatal, sendo esta função 

denominada de extrafiscal. Sobre esta função tributária e sobre as formas de intervenção 

estatal na economia discorreremos no próximo tópico.

146 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação 
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no 
art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
147 O simples fato de ser instituída uma CIDE já constitui uma intervenção, vez que temos a oneração de 
uma atividade. Consiste na atuação estatal indireta através de um desestímulo a uma atividade econômica. 
Mesmo já se operando a intervenção através da simples criação do tributo, deve a sua receita ser aplicada 
de forma a resolver as distorções ensejadoras da contribuição.
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5 As normas tributárias indutoras na concretização do princípio da redução das 

desigualdades sociais e regionais.

5.1 O Estado fiscal e interventor.

No terceiro capítulo vimos que o Estado Intervencionista consiste em uma 

transformação do Estado, necessária para a manutenção do capitalismo, em face da 

incapacidade de auto-regulação do mercado.

Vimos também que a Constituição Federal determinou, em particular, no seu 

art. 3º, quais são os objetivos ou fins que deve o Estado brasileiro concretizar com esta 

intervenção.

Dentre tais objetivos encontra-se a redução das desigualdades sociais e 

regionais, intimamente ligado ao desenvolvimento nacional, os quais possuem poder 

conformador do ordenamento e força vinculante em relação aos três Poderes.

No quarto capítulo afirmamos que a expressão “Estado fiscal” refere-se ao fato 

de que a principal fonte de financiamento do ente estatal consiste na tributação, sendo 

sua função auferir a receita necessária para a prestação dos serviços que a sociedade 

necessita. A esta função dá-se o nome de arrecadadora.

No denominado Estado Clássico, não se concebia a intervenção estatal na 

economia, a qual se regularia sozinha. Da mesma forma, não se admitia qualquer 

relação entre o poder financeiro do Estado e a esfera econômica. Isso quer dizer que não 

se considerava a vontade do ente público nas relações econômicas. Dessa forma, toda a 

invasão do poder público na esfera privada se dava através de uma tributação cuja 

finalidade era realmente apenas arrecadatória. A receita advinda da tributação era 
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perfeitamente correspondente às despesas do Estado com aquele mínimo que a ele cabia 

providenciar para manter a paz social. 148

A função arrecadadora não é, no entanto, a única que um tributo pode assumir. 

Aceitar como única ou mesmo principal função de todos os tributos a arrecadação, 

implica na assunção de uma postura conservadora no que concerne à concepção de 

Estado.

O Estado brasileiro, justamente por ser social de direitos fundamentais, tem 

por fim a mudança da realidade social. A inconformidade com a realidade atual é 

extremamente evidente na leitura, por exemplo, do art. 3º da Constituição.

Conforme já foi explanado em momento anterior, o Estado brasileiro possui 

fins a alcançar. Assim, qualquer desvio que leve a fins distintos daqueles previstos na 

Carta Magna implica em ilegitimidade.

Defensores da prevalência da função arrecadadora dos tributos afirmam que 

esta consiste em uma atuação neutra do sistema tributário. Essa dita neutralidade, no 

entanto, é meramente aparente, uma vez que a omissão diante de uma realidade implica 

na sua aceitação e desejo de sua manutenção.

Tal neutralidade, longe de significar inexistência de interesses políticos, possui 

intensa natureza política. Um Estado detentor de um sistema tributário neutro é um 

148 Nas palavras de Marco Aurélio Borges de Paula: “...não era escorreita a cobrança de impostos que 
estivesse fundada na vontade de quem dispunha do poder, pois que o mesmo estava cingido à função de 
angariação de receitas (correntes) para cobrir tão-somente aquelas despesas (imprescindíveis e suficientes 
à conservação da liberdade) apreciadas por Adam Smith. (...).
Daí se inferir que, para a fiel prossecução do fim colimado pela Escola Clássica, isto é, a neutralidade 
econômica do Estado, os impostos acabavam sendo moldados em conformidade com os grandes cânones 
das finanças clássicas, como uma conclusão silogística de aplicação do mais puro liberalismo econômico, 
pois se o imperativo ortodoxo do equilíbrio orçamental representou a tradução financeira do ideal liberal 
de neutralidade econômica, e todos os impostos criados pela Escola Clássica eram suficientes para 
financiar os gastos e evitar o défice orçamental; logo, os impostos das finanças clássicas acabaram sendo, 
outrossim, a tradução da neutralidade econômica do Estado. Emerge daqui, com efeito, a neutralidade 
fiscal ...”. In PAULA. Marco Aurélio Borges de. Algumas notas sobre o paradigma clássico e o 
paradigma keynesiano: as mudanças relacionadas à neutralidade econômica do Estado, ao 
equilíbrio orçamental e à certeza da tributação, p. 171 e 172.
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Estado neutro, cujo objetivo é a manutenção do status quo. A manutenção do poder da 

classe dominante – não há interesse mais político do que esse.

Pelo que expusemos no terceiro capítulo, podemos afirmar que esta não é a 

postura imposta pela Carta de 1988 ao Estado brasileiro. Conforme determinação 

constitucional, consiste dever desse Estado agir positivamente, objetivando concretizar 

as mudanças sociais colocadas como objetivos constitucionais fundamentais.

Vimos que, inicialmente, apostou-se na capacidade do Estado executar 

diretamente tal tarefa e não apenas como planejador. Tínhamos o típico Estado 

keynesiano, no qual a política fiscal foi considerada instrumento essencial para a 

promoção do desenvolvimento econômico149, abandonando-se por completo a idéia de 

equilíbrio orçamentário e conferindo-se grande importância às despesas públicas. 150

Posteriormente, com a mudança da intervenção estatal para a regulação em 

detrimento da atuação direta nos setores econômicos, esse intencional desequilíbrio 

orçamentário foi descartado, sendo necessária uma gestão pública mais equilibrada até 

mesmo para garantir a segurança dos agentes econômicos e a conseqüente continuidade 

dos investimentos privados.

Com o Estado (Interventor) Regulador, procura-se atingir um equilíbrio entre 

o omisso Estado Clássico ou Liberal e o intenso Estado keynesiano ou Providência, de 

sorte que deve o Estado agir no sentido de concretizar os fins constitucionalmente 

149 Segundo Felipe Faria de Oliveira, a utilização dos tributos pelas nações com o intuito de alcançar 
alguma meta ou regulação constitui prática há muito realizada. Já no período das grandes navegações com 
o mercantilismo, os impostos aduaneiros eram comumente utilizados para a manutenção da balança 
comercial. A elisão fiscal como elemento ingerente à intervenção estatal no domínio econômico, p. 
118.
150 De acordo com Marco Aurélio Borges de Paula: “... se, por um lado, a política financeira veio à baila
como meio através do qual um Governo sábio e benévolo podia realizar um afinado ajuste da economia; 
por outro, o avolumar das despesas públicas somou-se à baixa dos impostos para relegar o clássico 
princípio do equilíbrio orçamental, fazendo do défice a regra da teoria macroeconômica keynesiana, pois 
que o “vazio” orçamental resultante da simultaneidade daquelas políticas era preenchido, como já foi dito 
acima, pelo recurso ao empréstimo e, quando necessário, pela criação de moeda. Consequentemente, o 
princípio do equilíbrio orçamental saiu de moda do universo no qual o keynisianismo abundou”. In
PAULA. Marco Aurélio Borges de. Algumas notas sobre o paradigma clássico e o paradigma 
keynesiano: as mudanças relacionadas à neutralidade econômica do Estado, ao equilíbrio 
orçamental e à certeza da tributação, p. 194.
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determinados, mas agora o faz através da regulação, sem a necessária implicação de 

vultosos gastos públicos. 151

Dentre as formas através das quais o Estado pode dar concretude a esse dever 

de agir destacamos o planejamento, previsto no art. 174 da Carta Magna. 152 Por esse 

artigo, vemos que deve o ente público não apenas incentivar e fiscalizar as atividades 

econômicas, sendo talvez mais importante o seu planejamento. Para Felipe Faria de 

Oliveira, através da intervenção indireta, ou seja, da regulação, pode o Estado lançar 

mão da extrafiscalidade objetivando estimular ou desestimular a exploração privada em 

determinado setor ou região específica. Torna-se assim a carga extrafiscal do tributo em 

instrumento capaz de efetivar o planejamento econômico, o qual se apresenta também 

151 Fábio Nusdeo ensina que “os meios e instrumentos de que pode lançar mão o Estado na condução de 
sua política econômica podem ser classificados em cinco grandes categorias: instrumentos de finanças 
públicas, instrumentos monetários e creditícios, instrumentos cambiais, instrumentos de controle direto, e 
adaptação institucional.
Os três primeiros correspondem a uma ação eminentemente indireta da política econômica, pois através 
de estímulos ou punições de caráter fiscal, monetário e cambial o Estado procurará influir sobre o 
comportamento do mercado. Em outras palavras, ele – Estado -, com a manipulação desses instrumentos, 
estará deliberadamente introduzindo distorções no sistema de preços com vistas a condicionar as decisões 
dos particulares. Os programas creditícios, os incentivos fiscais ou os depósitos ligados ao fechamento de 
câmbio constituem exemplos típicos, dentre tantos, dessa modalidade de política que é normalmente de 
caráter quantitativo.
Com efeito, o tributo, os juros (custo do dinheiro) ou a taxa cambial podem aumentar ou diminuir o custo 
de produzir ou comercializar bens, tornando a atividade mais ou menos atraente e, ainda, influir sobre
outras atividades a ela ligadas. Pode ainda determinar o grau de liquidez do sistema, nele injetando ou 
retirando recursos, o que é fundamental para a política monetária.
Já o quarto tipo acima apresentado, como o próprio nome indica, não se destina a influir sobre as decisões 
dos agentes ou a condicioná-las, mas a diretamente determinar certas variáveis do sistema econômico. 
(...). Como já assinalado, constitui modalidade de controle direto a assunção pelo Estado de uma atividade 
empresarial. Isso lhe permite fixar o preço e a quantidade de bens produzidos e até mesmo, muitas vezes, 
das matérias-primas adquiridas, como acima apontado.
Observe-se, mais uma vez, que nos três primeiro casos – políticas monetária, fiscal e cambial – os 
governos manipulam dados componentes do quadro institucional da economia. Sob a quarta modalidade, 
a ação incide diretamente sobre o próprio mercado, isto é, sobre as variáveis econômicas, agora 
transformadas em dados.
Finalmente, a adaptação institucional constitui, num certo sentido, um tipo de ação propedêutica às 
demais, pois será mediante uma adequada legislação e oportuna criação de órgãos e de instituições que 
surgirá a base legal, destinada a legitimar a utilização dos demais instrumentos pelos responsáveis pela 
política econômica”. Curso de economia – introdução ao direito econômico, p. 192 e 193.
152 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. §1ºA lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e 
regionais de desenvolvimento.



87

como um meio de intervenção estatal. 153 Melhor: uma etapa, e essencial, da 

intervenção.

Através dele o Estado coordena, racionaliza a sua atuação na persecução de 

seus fins, evitando dessa forma uma intervenção casuística, por vezes danosa e 

certamente ineficiente. Diante da relevância do tema, nele nos debruçaremos um pouco 

mais a seguir.

5.2 Aspectos gerais sobre o planejamento.

Consiste o planejamento em um plano geral da política nacional, dirigindo a 

intervenção estatal no sentido de uma modificação da realidade social, a qual deverá 

seguir os objetivos constitucionalmente positivados. 154

É nesse plano geral da política estatal que as políticas públicas deveriam estar 

previstas e ser desenvolvidas, sendo cuidadosamente analisadas e limitadas de acordo 

com os objetivos a serem alcançados, os efeitos esperados e possíveis externalidades, 

quando estas não puderem ser de todo prevenidas. 155

153 OLIVEIRA. Felipe Faria. A elisão fiscal como elemento ingerente à intervenção estatal no 
domínio econômico, p. 123.
154 Por tudo já exposto, é seguro afirmar que a concretização do princípio da redução das desigualdades 
sociais e regionais se dará, essencialmente, através de medidas que efetivem os direitos fundamentais 
prestacionais, ou seja, mediante prestações positivas do Estado, as quais se concretizam através de 
políticas públicas. Um dos principais limitadores da ação estatal, no entanto, encontra-se na irremediável 
realidade de que sua realização implica em gastos por parte do Estado. São os denominados “custos dos 
direitos” (sobre o tema ver trabalho de mesmo nome do autor português José Casalta Nabais). Assim, 
muito embora deva o Estado realizar tais prestações, elas somente podem ser exigidas na medida da 
disponibilidade financeira estatal (teoria da “reserva do possível”). Sobre a possibilidade de controle das 
políticas públicas, ou seja, sobre a conformidade entre as medidas adotadas, as determinações 
constitucionais e a verba existente, pelo Judiciário, ver Marcus Aurélio de Freitas Barros, Perfis do 
controle jurisdicional de políticas públicas: parâmetros objetivos e tutela coletiva, passim.
155 Lembra Marcelo Figueiredo que: “Não obstante a formulação e execução de políticas públicas 
dependam de opções políticas a cargo dos poderes populares, não há liberdade absoluta nesse domínio, 
quer do legislador, quer do executivo. Se tais poderes agirem de modo irrazoável ou procurarem 
neutralizar direitos sociais, agindo com inércia ou abusivamente, afetando a existência digna, cumpre ao 
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A Constituição, em seu art. 165, prevê três planejamentos orçamentários: o 

plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento ou lei orçamentária. Os 

três devem estar em convergência entre si e com o planejamento global econômico 

previsto no § 4º do mesmo artigo.

Através do plano plurianual são estabelecidas as metas, os programas a longo 

prazo. Busca-se a promoção do desenvolvimento econômico e a redução das 

desigualdades regionais. Para Ricardo Lobo Torres, constitui lei formal, ou seja, 

apresenta-se apenas como uma diretriz, não criando direitos subjetivos pelo seu 

conteúdo, necessitando do orçamento anual para que possa ter eficácia no tocante à 

realização das despesas. 156

A lei de diretrizes orçamentárias foi introduzida no ordenamento brasileiro 

pela Constituição de 1988 e compreende as metas e prioridades da administração 

pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subseqüente, dispõe sobre alterações na legislação tributária e orienta a elaboração do 

orçamento anual. Sendo também lei apenas em sentido formal, ainda segundo Ricardo 

Lobo Torres, constitui mera diretriz ou orientação para a feitura do orçamento, devendo 

ser elaborada no primeiro semestre de cada ano. 157

Finalmente o orçamento, ou lei orçamentária anual, o qual se subdivide ainda 

em orçamento fiscal, orçamento de investimentos das empresas estatais e o orçamento 

da seguridade social. O primeiro trata dos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas pelo poder 

Público. O segundo refere-se às empresas estatais nas quais a União detenha a maioria 

do capital social com direito a voto e tem por fim impedir a transferência de recursos do 

Judiciário corrigir tais condutas”. In FIGUEIREDO. Marcelo, O controle das políticas públicas pelo 
Poder Judiciário no Brasil, p. 253.
156 TORRES. Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. VOL V – o 
orçamento na Constituição, 2ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2000, p. 61 – 81.
157 TORRES. Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. p. 61 a 81
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Tesouro para as estatais de forma desmedida. O terceiro abrange todas as entidades e 

órgãos da administração direta ou indireta, assim como os fundos e fundações criadas e 

mantidas pelo Poder Público. Muito embora se subdivida em três, o orçamento é uno e 

todas as suas subdivisões devem estar harmônicas, voltadas para os mesmos objetivos, 

quais sejam, aqueles definidos no planejamento. 158

Essencial, no entanto, é que todos os planejamentos orçamentários estejam em 

consonância com os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, se adequando 

aos planos de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, visando 

às diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento econômico equilibrado e aos 

planejamentos setoriais. 159

Na realidade brasileira, no entanto, o planejamento é constantemente reduzido 

ao orçamento. Este consiste, como já vimos, em documento que apenas deve prever a 

implementação de investimentos públicos, possibilitando que os gastos sejam 

coordenados de maneira mais racional. 

Consiste em um plano que expressa os programas governamentais para

determinado período, prevendo seus meios de financiamento, o que inclui o cálculo de 

receitas e despesas que serão executadas pelo governo. 160

O orçamento é, dessa forma, parte essencial do planejamento, não devendo, no 

entanto, constituir sua totalidade. Ele não possui caráter reformador da realidade, não 

detém o poder de promover o desenvolvimento, sendo sua função unicamente a de 

permitir uma maior organização na execução do planejamento, esse sim com caráter 

reformador.

158 TORRES. Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. p. 61 a 81
159 TORRES. Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. p. 61 a 81
160 GOMES, Carlos Roberto de Miranda. Manual de direito financeiro e de finanças. Natal/RN, F3D 
publicações jurídicas, 3ª ed., 2006, p. 265.
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Vale salientar que pode o orçamento, no entanto, ser o espelho de uma 

mudança social, a depender de como foi elaborado o planejamento. Se este contém 

metas, objetivos consoantes àqueles determinados constitucionalmente, ou seja, se é o 

planejamento exigido pela Constituição, então, necessariamente, o orçamento será 

reformador (ainda que como reflexo, o que apenas corrobora o que vem sendo exposto

de que devem as leis orçamentárias estar em harmonia com o planejamento. Não 

haveria o menor sentido em ser diferente), uma vez que nele estarão impressos através 

de que meios (como auferirá receitas e como e onde realizará despesas) pretende o 

Estado concretizar os preceitos constitucionais de reforma social constante em busca do 

desenvolvimento e da redução das desigualdades.

Assim, se elaborado conforme o conjunto de planos e metas do Estado 

transformadores da realidade social, ou seja, o planejamento, a atividade orçamentária 

passa a adquirir um caráter que vai muito além da mera contabilidade. Definir de que 

maneira auferirá o Estado sua receita, o montante e os destinatários da carga tributária, 

bem como a forma como serão efetuados os gastos públicos, demonstram as escolhas 

políticas fundamentais do Estado e sua responsabilidade na efetivação das mesmas. 161

Consistem os gastos públicos no total de despesas efetivadas pelo Estado na 

realização de serviços públicos ou obras estruturais. Há, necessariamente, uma relação 

de implicação entre gasto e receita pública, devendo existir equilíbrio entre os dois. 162

Tal afirmação significa que esses dois elementos do orçamento se relacionam 

e o fazem de forma complementar. As receitas se justificam pelas despesas, as quais 

devem ser realizadas em consonância com o interesse público, em particular no que 

concerne às receitas derivadas (resultantes da apropriação estatal de parte da riqueza dos 

contribuintes). Assim, uma vez que a tributação atinge frontalmente o direito à 

161 MENDONÇA. Eduardo, Alguns pressupostos para um orçamento público conforme a 
Constituição, p.290.
162 GRILLO. Fábio Artigas, Carga tributária e desenvolvimento econômico no Brasil, p. 92.
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propriedade, somente pode ser considerado razoável que o Estado a utilize dentro dos 

limites do necessário para a efetivação dos seus fins. 163

Se encarado como mero registro contábil, sem qualquer força vinculante, 

perde o orçamento e, por conseguinte, o planejamento, toda a sua razão de ser. Uma vez 

elaborada e aprovada as leis orçamentárias, devem elas ser observadas e, caso não seja 

possível cumprir o que foi traçado, deve estar motivado o ato omissivo e/ou alternativo 

do Executivo. Não pode o orçamento ser mera peça norteadora da ação estatal, podendo 

ser descartada desmotivadamente se conveniente for. 164

Observa-se, assim, a relevância não apenas da maneira como são auferidas as 

receitas, mas também de como são realizados os gastos públicos no orçamento. 

Segundo o art. 70 da Constituição Federal, a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 

direta e indireta deve obedecer aos princípios da legalidade, legitimidade e 

163 MENDONÇA. Eduardo, Alguns pressupostos para um orçamento público conforme a 
Constituição, p.294 e 295. Ainda na lição desse autor: “A Constituição limita o poder de tributar em 
atenção a direitos fundamentais reconhecidos aos contribuintes. Seria contraditório que não tivesse nada a 
dizer sobre o seu emprego, não apenas em sentido forma – pela instituição de procedimentos e controles –
mas também quanto à substância das decisões.
(...)
Sendo a despesa pública a contrapartida dos encargos fiscais – a razão que os justifica – parece razoável 
que o procedimento seja o mesmo. Grosso modo, é possível dizer que o momento de alocação dos 
recursos públicos dirá “quanto” cada grupo receberá do Estado, quais necessidades serão atendidas e em 
qual extensão. Por isso mesmo é necessário que todos os segmentos participem do processo de decisão, e
não apenas o bloco majoritário que forma o Executivo. Daí a preferência pela deliberação legislativa, em 
oposição á decisão concentrada do Poder Executivo, sobretudo quando imotivada. Exige-se que os 
representantes do povo decidam sobre a carga tributária e seus destinatários, mas essa será uma decisão 
incompleta se não estiver conectada com as aplicações do dinheiro arrecadado”. p. 297 e 298.
164 Novamente Eduardo Mendonça: “No caso da lei orçamentária, em sua forma atual, o Executivo pode 
ignorar a decisão legislativa sem nem mesmo motivar o seu ato. (...).
Esse nível de flexibilização da interatividade dos atos do Poder Legislativo aproxima-se da arbitrariedade. 
Como tal, não pode ser admitido. A discricionariedade diz respeito ao reconhecimento de uma margem de 
manobra na apreciação da realidade concreta, não se equiparando à faculdade de dar ou não cumprimento 
à lei.
Pelas razões expostas acima, o reconhecimento de um espaço de liberdade ao administrador não deverá 
vir na forma de uma autorização genérica para executar as decisões orçamentárias, cujo reverso é ignorá-
las. Em lugar disso, as dotações podem ser organizadas de forma a conceder a necessária flexibilidade à 
atividade administrativa. (...)
Em síntese, trata-se da passagem efetiva de um orçamento entendido como mero registro contábil a um 
orçamento programa que veicula as decisões democráticas fundamentais sobre a alocação dos recursos e 
define objetivos e linhas de ação”. MENDONÇA. Eduardo, Alguns pressupostos para um orçamento 
público conforme a Constituição, p. 304 a 307.
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economicidade. Vê-se aí estampada a previsão constitucional de que deve o orçamento 

ser guiado por tais princípios. Todo o orçamento e não apenas as receitas.

De acordo com Roberto Wagner Lima Nogueira, através da fiscalização 

orçamentária com base na legalidade observa-se se os atos e gastos foram realizados 

conforme as leis a eles atinentes, devendo o vocábulo “lei” aqui ser entendido em seu 

sentido amplo. No tocante à legitimidade, temos a análise dos valores jurídicos e não 

apenas de aspectos formais. Observa-se a coerência entre os atos e gastos com as regras 

e princípios a eles aplicáveis. Dessa forma, pode um ato ou gasto está em consonância 

com as leis, mas não ser legítimo por afrontar princípios jurídicos. Finalmente, em 

relação à economicidade, a análise gira em torno da relação custo-benefício, devendo os 

gastos ser realizados da forma mais vantajosa e eficiente para o Poder Público. Trata-se 

de um compromisso econômico com o cumprimento das metas governamentais165 onde 

a eficiência e a eficácia são o objetivo de toda e qualquer receita destinada a um 

interesse público. 166

No tocante especificamente às receitas decorrentes da atividade tributária 

estatal e a sua vinculação ou não no que concerne aos gastos públicos, não subsiste 

espaço para o pensamento de que o direito tributário somente atua até o momento do 

pagamento do tributo, pois daí em diante tal valor transformar-se-ia em recurso público, 

elemento do direito financeiro apenas. Atualmente, esses dois ramos possuem uma 

relação intensa, de intercâmbio, buscando a justa aplicação nas despesas públicas dos 

valores arrecadados. 167

165 Observa-se novamente que, de fato, não se interpreta o direito em tiras, pois a fiscalização 
orçamentária verificará se houve uma adequação entre os gastos públicos e as metas estatais, as quais 
devem, necessariamente, estar voltadas para a redução das desigualdades sociais e regionais e para os 
outros fins do Estado determinados constitucionalmente.
166 NOGUEIRA. Roberto Wagner Lima. Tributo, gasto público e desigualdade social. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, nº 58, p. 266 a 268.
167 NOGUEIRA. Roberto Wagner Lima. Tributo, gasto público e desigualdade social, p. 260.
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O art. 167, IV, da Constituição determina que é vedada a vinculação da receita 

tributária oriunda dos impostos, salvo a exceções previstas na própria Carta nos arts. 37, 

158, 159, 165, 198 e 212. O art. 37 estabelece a destinação de recursos para a realização 

de atividades da administração tributária. Nos dois seguintes temos a discriminação da 

maneira como se dará a repartição das receitas entre os entes federativos, enquanto no 

art. 165 temos uma referência à lei orçamentária. Finalmente, nos arts. 198 e 212, temos 

a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde e para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 168

Muito embora sejam tais destinações de fundamental importância para a 

redução das desigualdades sociais e regionais (sendo por isso aqui mencionadas), a elas 

não nos ateremos por não configurarem objeto de nosso estudo. O que importa ressaltar 

é que, muito embora a Constituição vede, salvo algumas exceções, a vinculação das 

receitas dos impostos, os gastos públicos não são livres de amarras.

Isso significa que não há uma relação direta entre a receita advinda de um 

imposto e uma específica prestação estatal (o que caracterizaria uma taxa), mas há, no 

entanto, limites para os gastos públicos. Não é permitido ao Estado, quando da 

realização das despesas, agir sem atentar para as imposições de metas previstas na 

Constituição. Novamente, não se interpreta o direito em tiras, de forma que a não 

vinculação das receitas dos impostos não significa carta branca ao Estado, devendo este 

agir no sentido de concretizar os objetivos previstos no art. 3º da Carta Magna, 

168 Fernando Facury Scaff, em relação às receitas oriundas dos impostos previstas no art. 167, IV, defende 
que as Emendas Constitucionais criadoras do Fundo Social de Emergência (EC de Revisão nº 1) e do 
Fundo de Estabilização Fiscal (EC nº 10 e EC nº 17), bem como a EC nº 27, criadora da DRU –
Desvinculação das Receitas da União levaram à “utilização de verbas vinculadas (afetadas) a uma 
destinação para outros fins que não aqueles constitucionalmente previstos, e que, in casu, afetaram 
vastamente a concretização dos direitos humanos (ou, como deseja parte da doutrina, dos direitos 
fundamentais sociais) por falta de recursos para sua implementação, destinados a outras finalidades”. In
Direitos humanos e a desvinculação das receitas da União – DRU. Revista de Direito Administrativo, 
nº 236, p. 48.
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possuindo para isso alguma margem de discricionariedade que lhe facilita a efetivação 

dos princípios objetivos.

Em suma, apresenta-se o planejamento como uma forma através da qual o ente 

estatal poderia analisar a possibilidade/necessidade/eficiência de utilização de normas 

tributárias com finalidade extrafiscal e não meramente arrecadadora. Lembrando sempre 

que não cabe ao planejamento a instituição de tais normas, uma vez que a competência 

para tanto foi constitucionalmente determinada para o Legislativo e, muito embora a 

este poder caiba a aprovação das leis orçamentárias, é ao Executivo que cabe a sua 

elaboração.

Consiste a finalidade extrafiscal tributária na utilização de tributos pelo Estado 

com o intuito de interferir na atividade econômica do país de modo a provocar a adoção 

de um comportamento mais condizente com seus interesses. É a atuação do Estado 

Fiscal e Regulador simultaneamente169. Como exemplo dessa função, temos a já 

mencionada contribuição de intervenção no domínio econômico, a qual possui evidente 

caráter reformador. Sobre a função extrafiscal dos tributos discorreremos mais 

detalhadamente à frente.

Antes, no entanto, de adentrarmos no estudo das normas tributárias como

instrumento de intervenção estatal através da extrafiscalidade e, conseqüentemente, 

como instrumento para a redução das desigualdades, devemos realizar uma breve, 

porém essencial, explicação acerca das formas de intervenção estatal na economia, 

assunto a que dedicamos o tópico seguinte.

169 Segundo lição de André Elali e Evandro Zaranza, “para a manutenção do Estado, se faz necessária a 
arrecadação de recursos financeiros, aí surgindo a figura dos tributos. Nesse desiderato, quando se fala em 
tais figuras que servem à transferência de recursos da esfera privada à pública, tem-se a noção do que seja 
fiscalidade. Por outro lado, o Estado pode atuar de forma a impor regramentos de condutas através 
daquelas mesmas figuras dos tributos, através de determinações que norteiem o comportamento da 
sociedade, adequando-o aos objetivos da coletividade, representada pelo Estado. Nesse caso, não se fala 
apenas no fim da arrecadação de recursos, próprio da fiscalidade, mas sim da própria regulação, daí 
porque o uso corrente da expressão extrafiscalidade”. In Indução econômica por meio da tributação. 
Incentivos fiscais nas microrregiões. Aspectos pontuais da Lei 11.196/2005, p. 12.
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5.3 As formas de intervenção estatal no domínio econômico.

É de Eros Roberto Grau a classificação mais adotada pela doutrina acerca das 

formas de intervenção estatal na economia. Segundo lição desse autor, o Estado pode 

intervir no domínio econômico ou sobre o domínio econômico. 170

É considerada intervenção na economia a atuação estatal enquanto agente 

econômico, ou seja, ele é um dos atores do cenário econômico, concretizando suas 

ações diretamente no mercado. É o chamado Estado empresário.

Quando age na economia, pode fazê-lo ainda de duas formas. É chamada 

intervenção na economia por absorção a modalidade na qual o ente estatal é o único 

agente a exercer aquela atividade econômica, ou seja, existe um regime de monopólio 

daquela atividade.

Esse tipo de intervenção é aconselhado para setores da economia que 

constituam relevante interesse nacional, como no caso de bens considerados 

estratégicos.

A segunda forma de atuação estatal na economia presume a presença de outros 

agentes econômicos. Assim, embora a atuação direta do Estado na atividade econômica 

seja essencial para que se caracterize intervenção no domínio econômico, aqui não é ele 

o único agente. Não é ele o único detentor dos meios de produção, mas sim de apenas 

uma parcela destes. A esta forma denomina-se de intervenção na economia por 

participação.

Neste caso, a legislação deve ser bastante rígida para evitar a formação de 

monopólios ou oligopólios. O objetivo desse tipo de intervenção é permitir a livre 

170 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 7ª ed., São Paulo, Malheiros, 
2002, p. 148 a 151.
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concorrência, objetivando ter como conseqüência todos os benefícios que esta pode 

trazer para o consumidor.

Antes de seguirmos para a intervenção sobre o domínio econômico, importa 

definirmos o âmbito da intervenção, ou seja, diferenciar os setores em que a atuação do 

Estado é inerente à existência dessa instituição daqueles em que há realmente uma 

intervenção.

Assim é que não se pode falar de intervenção no domínio econômico nos casos 

previstos pelo art. 175171 da Constituição, uma vez que este dispositivo refere-se à 

prestação dos serviços públicos, os quais são naturalmente sede de atuação estatal, ainda 

que indiretamente.

Ocorre a intervenção direta apenas nos casos estipulados pelo art. 173172 do 

mesmo diploma, o qual determina que haverá exploração direta de atividade econômica 

pelo Estado somente em casos de segurança nacional e relevante interesse coletivo.

Este dispositivo impõe ainda a atuação do ente estatal através de empresas 

públicas ou sociedades de economia mista, as quais estarão sujeitas ao regime próprio 

das empresas privadas.

A intervenção sobre o domínio econômico se dá quando o Estado não atua 

diretamente na economia, não sendo ele, portanto, um agente econômico. Essa 

intervenção se caracteriza pela sua exterioridade. O Estado orienta a atividade 

empresarial através de medidas incentivadoras ou limitadoras de condutas específicas, 

determinando, por essa via, o caminho a ser seguido pela economia nacional.

Temos aqui o Estado Regulador.

171 Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
172 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
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A função estatal aqui é dirigir o mercado, dando os direcionamentos e 

fiscalizando o cumprimento das políticas econômicas adotadas.

O principal instrumento utilizado pelo Estado é, portanto, a legislação, aqui 

entendida em seu sentido amplo, ou seja, incluindo leis, decretos, resoluções, dentre 

outros.

Assim como a intervenção no domínio econômico, a intervenção sobre este 

setor se dá de duas formas distintas.

Como já foi mencionado, essa atuação estatal se manifesta através da 

legislação. Dessa forma, o Estado pode intervir elaborando normas que dirigem a 

economia, denominadas de normas diretoras, caso em que a intervenção sobre o 

domínio econômico se dá por direção.

Pode também intervir elaborando normas que induzem o comportamento dos 

agentes econômicos. Nesse caso as normas são chamadas de indutoras e a intervenção 

sobre o domínio econômico se dá por indução.

Sobre a diferenciação entre esses dois tipos de intervenção sobre a economia 

discorrerá o próximo tópico. 173

5.4 Intervenção por indução e por direção.

A intervenção sobre o domínio econômico por direção é realizada através de 

normas imperativas, normas que tornam a realização de uma conduta obrigatória ou 

proibida.

173 Importante fazer notar que estes sistemas (intervenção no e sobre o domínio econômico) não são 
estanques. É perfeitamente possível a convivência simultânea de ambos, sendo este o caso, por exemplo,
da realidade brasileira no setor petrolífero, onde existe a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) regulando essa atividade econômica e existe a Petrobras atuando diretamente no 
setor.
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Diante de uma norma dessa natureza não resta ao agente econômico uma 

opção, não se pode falar em liberdade de escolha no tocante à anuência ao colocado pela 

norma diretiva. Deve o agente realizar o que ela determina seja através de uma ação ou 

de uma omissão, pois, caso contrário, sofrerá as sanções previstas na legislação.

Trata-se de verdadeiras imposições do ente estatal aos agentes econômicos, 

inclusive ao próprio Estado quando revestido das funções de Estado empresário, sobre o 

rumo a ser seguido pelo mercado.

A intervenção por meio da indução ocorre com a utilização de normas 

dispositivas, ou seja, que admitem a possibilidade de escolha. Dessa forma, podem os 

agentes econômicos se abster de seguir o recomendado pela norma indutora, sem que 

lhes seja imputada nenhuma sanção.

Através da indução permanece intacta a liberdade do agente e, assim sendo, é 

possível que os efeitos desejados pelo Estado não sejam alcançados. Caberá ao mercado 

decidir pelo sucesso daquela medida, a qual se manifestará pela continuação ou não da 

conduta incentivada ou desestimulada.

Assim é que se o ente estatal deseja que certo produto não mais seja 

comercializado ou produzido, mas não quer interferir de forma direta, pode utilizar-se 

de uma norma tributária indutora.

Tal medida implicará em um aumento de custos, o que onerará o produto, ou 

em uma redução dos custos do produto concorrente/alternativo, cabendo aos produtores 

e consumidores decidirem pela continuação ou não da comercialização do produto 

indesejado.

Observa-se assim que as normas indutoras e diretoras distinguem-se pela 

intensidade de afetação da liberdade dos agentes econômicos. Essa distinção apresenta-
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se de suma importância, pois não se pode cogitar a existência de normas tributárias 

(objeto desse estudo) de direção.

Temos, dessa forma, casos em que apenas normas de direção poderão 

provocar o efeito desejado, assim como sempre que se almejar coadunar a intervenção 

estatal e a liberdade de iniciativa, apenas as normas indutoras poderão ser utilizadas.

5.5 Normas tributárias indutoras.

Conforme já mencionamos, as normas tributárias indutoras são aquelas 

utilizadas pelo ente estatal com o objetivo de interferir no domínio econômico, dando 

aos agentes orientações acerca do caminho que deseja que seja seguido na economia.

Tais tipos de normas tributárias apresentam a chamada função extrafiscal174, já 

anteriormente mencionada e agora mais detalhadamente explicada.

A extrafiscalidade constitui na utilização do tributo como meio de atuação do 

Estado na economia, incentivando ou desestimulando determinada atividade econômica. 

Os incentivos podem ser realizados através da diminuição ou mesmo da supressão da 

carga tributária, enquanto os desestímulos se dão pelo aumento desta. Temos aqui o 

tributo como instrumento de intervenção por indução, lembrando da impossibilidade da 

atribuição do caráter diretivo às normas tributárias. A regulação estatal através da 

extrafiscalidade tributária tornou-se instrumento de integração social e distribuição de 

174 Além da função arrecadatória e da extrafiscal, temos também a função tributária parafiscal. A 
parafiscalidade ocorre sempre que a capacidade tributária ativa (de arrecadar o tributo) é conferida a 
pessoa jurídica diversa daquela a quem foi atribuída a competência tributária (criação do tributo), 
devendo os recursos arrecadados ser utilizados para a concretização das finalidades (geralmente de ordem 
social) da pessoa jurídica detentora da capacidade ativa. Vale lembrar que tais finalidades não integram as 
funções próprias do Estado, mas este as realiza através dessas entidades.
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riquezas, de forma que os tributos hoje transcendem os limites do sistema tributário, 

alcançando a ordem econômica. 175

Luis Eduardo Schoueri alerta que a expressão “extrafiscalidade” pode referir-

se tanto a um gênero quanto a uma espécie.

A espécie seria o caso de atuação por indução na economia acima já exposto. 

O gênero retrata, além das normas extrafiscais em sentido restrito, aquelas que não 

possuem razões fiscais, porém também não objetivam nenhuma intervenção na esfera 

econômica.

Seriam as normas relacionadas com a política social, como, por exemplo, 

aquelas que asseguram um tratamento tributário diferenciado em caso de desemprego. 

Nesse caso, há inegavelmente benefício para aquele que se enquadra na hipótese 

prevista na norma, mas esta não influenciará na manutenção ou não da situação de 

desemprego do beneficiário. 176

Muito embora seja de inegável importância essa atuação estatal e as normas 

tributárias sejam instrumento hábil também para o seu exercício, a este trabalho 

interessa a noção de extrafiscalidade em sentido estrito, na qual se enquadram as 

normas tributárias do tipo indutoras.

Lembramos: às normas tributárias é inerente a existência da possibilidade de o 

contribuinte incorrer ou não na hipótese de incidência. Se este for obrigado a nela 

incorrer e, portanto sofrer a conseqüente tributação, estaremos diante de um caso de 

confisco, o qual atenta contra o direito constitucional à propriedade. 177

175 PIRES. Adilson Rodrigues. Ligeiras reflexões sobre a questão dos incentivos fiscais no Brasil in
MARTINS. Ives Gandra da Silva, ELALI. André e PEIXOTO. Marcelo Magalhães. “Incentivos fiscais: 
questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal”. São Paulo, MP editora, 2007, p. 18.
176 SCHOUERI. Luis Eduardo Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. p. 32 e 33.
177 Sobre a relação entre extrafiscalidade e o princípio da proibição do confisco, Ricardo Lobo Torres 
afirma: “A política extrafiscal justifica a elevação das alíquotas e o tributo excessivo, ao fito de coibir 
atividades nocivas ou prejudiciais à saúde, ao desenvolvimento econômico, à educação, etc.
Mas a extrafiscalidade não justifica o tributo confiscatório. É inconstitucional a lei que, a pretexto de 
regular atividade econômica, aniquila a propriedade privada ou a atinge em sua substância”. In TORRES. 
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Como vimos, pode o Estado direcionar a economia através de incentivos ou 

desestímulos. Quando, para este fim, utiliza as normas tributárias, ele diminui ou 

aumenta a carga tributária incidente sobre a atividade que deseja influenciar. Uma vez 

que as empresas irão sempre buscar o caminho mais lucrativo, utilizar o planejamento 

tributário empresarial consiste em uma forma válida de alcançar os objetivos estatais.178

Quer se trate de aumento ou de redução da carga tributária, há que se atentar 

para questões como a da concorrência, dentre outras, vez que alguns contribuintes 

obterão vantagens em relação a seus concorrentes, o que pode ocorrer de forma a 

provocar a concorrência desleal. Mais à frente estudaremos os limites à utilização das 

normas tributárias indutoras com a devida profundidade.

5.6 As normas tributárias indutoras como uma espécie de subvenção.

Ponderando que o incentivo a determinada conduta implica no desestimulo ao 

seu não seguimento e que o desestímulo a certa conduta leva ao incentivo à realização 

de conduta diversa, Luis Eduardo Schoueri defende que é possível o estudo das normas 

tributárias indutoras sob o foco apenas do estímulo ou apenas do desestímulo, uma vez 

Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. VOL III – Os Direitos 
Humanos e a Tributação: Imunidades e Isonomia, p.164.
178 Nesse sentido é a lição de Dráusio V. Ferreira, Flávio V. F. H. Glette, Sílvio H. Nakao e Tatiana 
Albanez: “Pelo lado da empresa, a economia mundial exige que todos se preparem da melhor forma 
possível, buscando diferenciais que permitam sua sobrevivência no mercado. Um desses diferenciais se 
refere aos tributos, o que leva as empresas a realizar o chamado planejamento tributário, a fim de obter 
economia fiscal e se tornarem mais competitivas.
O objeto do planejamento tributário, em última análise, é a economia tributária, em que, cotejando as 
várias opções legais, o contribuinte obviamente procura orientar os seus passos de forma a evitar, sempre 
que possível, o procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal”. In FERREIRA. Dráusio Viotti, et 
GLETTE. Flávio Valladão Flores Hehl, NAKAO. Sílvio Hiroshi, ALBANEZ. Tatiana. Preços de 
transferência, planejamento tributário e lucro. Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 75, p. 24 e 
25.
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que as conseqüências seriam as mesmas analisadas apenas pela ordem inversa. 179

Prosseguiremos este estudo sob a ótica da indução através de benefícios fiscais, os quais 

fazem parte da extrafiscalidade tributária e visam, essencialmente, direcionar o 

desenvolvimento econômico objetivando alcançar fins de ordem econômica e ou social, 

os quais são de relevância superior à arrecadação fiscal que se deixará de obter. 180

Considerando que as prestações pecuniárias são subvenções – não incluídas 

nas garantias do Estado a seus administrados – realizadas pelo ente público a produtores 

ou consumidores e sem resultar em contraprestação de natureza pecuniária, mas sim na 

adoção de comportamento desejado pelo Estado, as normas tributárias indutoras podem 

ser classificadas como uma espécie de subvenção.

Pode-se argumentar que, ao conceder incentivos fiscais, o Estado não realiza 

nenhuma prestação pecuniária, não se podendo considerar, portanto, as normas 

tributárias indutoras como espécie de subvenção.

Este pensamento, no entanto, encontra-se ultrapassado pelo seu excesso de 

formalismo. Muito embora o Estado não subtraia nada do Erário para a realização 

dessas prestações, ao conceder os incentivos fiscais ele deixa de auferir recursos, 

resultando no mesmo efeito que seria provocado pelas subvenções.

A importância do enquadramento das normas tributárias indutoras como 

espécie de subvenção encontra-se no reforço da necessidade de observância de seus 

efeitos. Melhor explicando, uma vez que as subvenções são prestações pecuniárias 

estatais que objetivam não uma contraprestação dessa mesma natureza por parte do 

beneficiado, mas a adoção de um comportamento desejado pelo Estado, para que se 

trate de uma norma tributária indutora, este deve ser o efeito perseguido.

179 SCHOUERI, Luis Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. p .54 e 55.
180 MURARO. Leonardo. Benefícios fiscais: natureza, características e sua aplicação na busca do 
desenvolvimento sustentável. Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 68, p. 260.
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Na verdade, não apenas almejado, mas efetivamente concretizado deve ser 

esse efeito. Como já vimos, as prestações estatais implicam em gastos do erário. Se 

deixa o Estado de arrecadar o que poderia ou se destina parte dinheiro público para algo 

diverso que a direta realização dessas prestações, tal subtração deve estar 

esmiuçadamente justificada.

Especificamente, em se tratando de forma indireta de realização de tais 

prestações, no caso, através de normas tributárias indutoras da economia (subvenções), 

os efeitos pretendidos devem ter sido efetivamente alcançados, sob pena de a norma 

tornar-se, no mínimo, ineficiente e, definitivamente, onerando os cofres públicos 

indevidamente.

Consoante o art. 70 da Constituição Federal, a “fiscalização contábil,

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 

mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder”. Mais 

adiante, é o art. 165, § 6º do mesmo diploma que determina que, para que não ocorram 

os denominados “privilégios odiosos” 181, o projeto de lei orçamentária deve se fazer 

acompanhar “de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas,

decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia”.

Na legislação infraconstitucional temos a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 

Complementar nº. 101/2000 – determinando, através de seu art. 14, que “a concessão ou 

181 A permissão, para alguns, para o não pagamento de tributos incidentes genericamente sobre todos os 
contribuintes, ou a percepção de benefícios não extensivos aos demais, apresenta-se como hipótese 
permitida pelo ordenamento pátrio, desde que fundamentado conforme a Constituição. Caso contrário, ou 
seja, sem a devida justificativa constitucional, tais privilégios serão considerados odiosos, uma vez que 
ofenderão o princípio da igualdade e o direito à propriedade. Sobre o tema, ver Ricardo Lobo Torres no
seu Tratado de Direito Financeiro e Tributário – valores e princípios constitucionais tributários. 
Rio de Janeiro, Renovar, 2005.
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ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de 

receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois anos seguintes”. 

Diante do evidente controle imposto constitucionalmente, patente fica,

portanto a estreita vinculação das normas tributárias indutoras aos efeitos que deve 

provocar, lembrando que estes efeitos estão (também eles) vinculados ao determinado 

pelo texto da Constituição, em particular pelos objetivos previstos no art. 3º, sob pena 

de controle pelo Poder Judiciário. 182

Diante das várias espécies de normas tributárias existentes, vejamos agora 

como identificar uma norma tributária indutora.

5.7 Identificação das normas tributárias indutoras.

Em momento anterior deste estudo discorremos acerca da possibilidade das 

normas tributárias exercerem mais de uma função simultaneamente. Justamente por essa 

possibilidade, o posicionamento doutrinário de classificação de tais normas em 

arrecadatórias ou indutoras, tendo por base a sua finalidade, não pode ser adotado. 

Diante da insuficiência desse critério classificador, a utilização de um novo critério é 

imprescindível para a identificação das normas indutoras. 

Segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a classificação das normas jurídicas 

pode ser realizada sob o ponto de vista da semiótica. Esta consiste na teoria dos signos 

ou dos significados, como já mencionado no primeiro capítulo, analisados sob os 

seguintes aspectos: a relação dos signos entre si (sintaxe); dos signos em relação ao seu 

182 BARROS. Marcus Aurélio de Freitas, Perfis do controle jurisdicional de políticas públicas: 
parâmetros objetivos e tutela coletiva, passim.
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objeto (semântica); e dos signos em relação a seus usuários (pragmática). Assim, as 

normas jurídicas podem ser classificadas segundo a sua relação com outras normas 

(sintaxe), a sua relação com o objeto normado (semântica), bem como segundo a sua

função (pragmática). 183

Pelo critério pragmático é considerado o efeito das normas sobre os sujeitos. 

Partindo desse ponto, a análise acerca da classificação das normas tributárias observa a 

sua relação com a realidade em que estão inseridas. É a eficácia dessas normas na sua 

aplicação que vai definir a predominância do seu caráter arrecadador ou indutor. Dessa 

forma, uma mesma norma tributária pode ser considerada arrecadadora ou indutora a 

depender da situação do caso concreto em que está sendo aplicada.

Para identificarmos, portanto, uma norma tributária como indutora, necessária 

se faz a análise de seus efeitos no caso concreto.

Uma situação concreta que demonstra claramente o caráter indutor de uma 

norma tributária é o caso de agravamento da carga tributária incidente sobre 

determinada atividade. Sendo o objetivo estatal coibir a realização daquela conduta, 

quanto maior for o valor do tributo que tem o exercício dessa atividade como hipótese 

de incidência, menor será a realização da mesma. Quanto menor for a prática da 

atividade, menor o valor arrecadado pelo Estado, demonstrando que o objetivo principal 

da norma era a modificação de um comportamento econômico e não a arrecadação de

recursos para financiamento do ente estatal.

Também no caso de normas tributárias concessoras de vantagens ao

contribuinte que segue a conduta desejada pelo Estado temos um exemplo claro de 

norma cuja principal função não é a de arrecadar. Um dos exemplos mais comuns são as 

normas concessoras de isenção.

183 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito – técnica, decisão, dominação. São 
Paulo. Atlas, 1991, p. 123
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Essa é, no entanto, uma das figuras mais ecléticas do Direito Tributário, 

podendo ter caráter fiscal quando é concedida objetivando reduzir a hipótese de 

incidência inicialmente prevista pelo legislador.

Será caracterizada como indutora, no entanto, sempre que, quando da sua 

aplicação, observar-se que não quer ela reduzir os casos de incidência tributária 

previstos inicialmente e inadequadamente pelo legislador. Seu objetivo seria apenas ou 

predominantemente levar o contribuinte a agir de determinada maneira almejada pelo 

Estado ou a consumir determinado produto por ele preferido por motivações sociais, 

ambientais ou qualquer outra relacionada com o interesse público.

5.8 Institutos tributários essencialmente indutores.

A competência para tributar, como foi visto, corresponde aos limites positivos 

do poder tributário estatal, ou seja, dentro dos limites determinados pelo texto 

constitucional é permitido o exercício da tributação.

As imunidades tributárias, por sua vez, consistem em normas constitucionais 

excludentes do poder tributário. Uma norma concedente de uma imunidade impedirá a 

incidência da norma tributante, apresentando-se assim como um dispositivo instituidor 

de uma competência negativa.

Dessa forma, a imunidade limita o poder de tributar ao determinar, em via 

inversa à norma de competência, que sobre aquele fato, bem ou pessoa não será possível 

a instituição de tributo. Apresenta-se como norma constitucional estruturadora do 

sistema tributário nacional, de forma que qualquer lei que afronte o seu conteúdo estará 

eivada de inconstitucionalidade.
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A norma concedente de uma imunidade configura um dos possíveis 

instrumentos tributários capazes de influenciar na realidade social e econômica através 

da indução, pois a não tributação de determinada atividade implica em uma redução de 

seus custos, o que incentiva a sua realização, bem como, em sentido contrário, a 

tributação das atividades não alcançadas pelos efeitos da norma imunizadora constitui 

em um desestímulo em face ao aumento dos custos.

Percebe-se claramente que a imunidade presente no art. 150, VI, ‘d’ da 

Constituição Federal (sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 

impressão) tem como objetivo facilitar a promoção da cultura, ao tornar menos oneroso 

o acesso a seus meios de divulgação mais comuns. Vê-se aqui a norma tributária sendo 

utilizada para o incentivo à leitura, à informação e à educação, quesitos essenciais para 

o desenvolvimento conforme o concebemos.

Mais adiante no texto constitucional temos o art. 153, o qual, em seu § 3º, III, 

determina a imunidade ao IPI (imposto sobre produto industrializado) dos produtos 

industrializados destinados à exportação. Através dessa norma, o legislador permite 

uma maior competitividade dos produtos nacionais no mercado externo, bem como 

estimula uma maior concentração de esforços na produção de produtos industrializados 

em detrimento dos produtos primários, cujo valor mercadológico é incomparavelmente 

inferior.

A imunidade, no entanto, não é o único tipo de norma tributária capaz de 

exercer a função indutora. Uma vez que ela apenas pode ser instituída através de 

dispositivo constitucional, o que não permite muita rapidez na sua concessão, outras 

figuras apresentam um eficácia ainda maior quando tratamos de efeitos indutores de 

normas tributárias. Referimo-nos aqui aos incentivos fiscais, os quais consistem em 
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desonerações tributárias com o intuito de provocar determinados comportamentos 

econômicos almejados pelo Estado.

Podem os incentivos fiscais atuar sobre as despesas ou sobre as receitas, sendo 

estes considerados incentivos por excelência. Eles exigem maior cuidado na sua 

aplicação, devendo seguir os princípios regentes da administração pública, da ordem 

tributária e da ordem econômica e financeira. Dentre os incentivos atuantes sobre as 

despesas temos: as subvenções, o crédito presumido e os subsídios. Dentre aqueles 

atuantes sobre as receitas, temos a isenção e o diferimento, o qual também pode ser 

visto como um tipo de isenção sendo aqui tratado juntamente a ela. 184

Sobre as subvenções já discorremos anteriormente, colocando as normas 

tributárias indutoras como uma de suas espécies. De fato, podem as subvenções ser de 

investimento ou de custeio. Quando de investimento, as subvenções consistem na 

transferência de recursos públicos para os cofres do ente privado objetivando um fim 

específico a ser determinado pelo ente concedente. Quando de custeio, trata-se de 

doação condicionada, sendo necessária a realização de determinada conduta pelo 

beneficiário. Nesse último tipo enquadram-se as normas tributárias indutoras.

O crédito presumido é também tipo de incentivo fiscal e, portanto, 

essencialmente indutor. Possui natureza variada, podendo ser classificado como um 

subsídio, uma subvenção ou redução da base de cálculo. Costuma ser usado nos 

impostos não cumulativos como um valor que se adiciona ao montante cobrado nas

operações e prestações anteriores. 185

184 PIRES. Adilson Rodrigues. Ligeiras reflexões sobre a questão dos incentivos fiscais no Brasil in
MARTINS. Ives Gandra da Silva, ELALI. André e PEIXOTO. Marcelo Magalhães. “Incentivos fiscais: 
questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal”, p. 20.
185 PIRES. Adilson Rodrigues. Ligeiras reflexões sobre a questão dos incentivos fiscais no Brasil in
MARTINS. Ives Gandra da Silva, ELALI. André e PEIXOTO. Marcelo Magalhães. “Incentivos fiscais: 
questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal”, p. 22.
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O subsídio apresenta-se como ajuda governamental, possuindo natureza 

comercial, financeira, cambial ou fiscal e tem por fim estimular a produtividade das 

indústrias, equalizando preços, corrigindo distorções do mercado e reduzindo as 

desigualdades sociais e regionais. 186

Tratando agora dos incentivos fiscais na receita pública, passemos a algumas 

considerações acerca das isenções.

Enquanto a imunidade é benefício garantido pela Constituição e impeditivo de 

elaboração de lei que afronte suas determinações sob pena de inconstitucionalidade, ou 

seja, não é possível a existência de lei no ordenamento pátrio que institua tributo sobre 

bem, fato ou pessoa a quem a Carta Política tenha concedido imunidade, a isenção 

consiste em benefício criado por lei infraconstitucional que garante ao contribuinte, 

quer por uma característica pessoal quer por sua relação com um bem ou fato jurídico, a 

não incidência da norma tributante.

Existem divergências doutrinárias acerca da definição de isenção. Alguns 

autores defendem tratar-se a isenção de uma dispensa legal do pagamento do tributo. Há 

ainda aqueles que defendem a teoria de hipótese de não incidência tributária. 

Finalmente, há a teoria elaborada por Paulo de Barros Carvalho o qual defende ser a 

isenção uma previsão legal que diminui o âmbito de abrangência da norma tributante 

em algum ou alguns de seus critérios.

Para os defensores da primeira teoria187, diante da ocorrência do fato gerador, 

ou seja, da concretização da hipótese de incidência prevista na norma tributária, mesmo 

diante da existência de uma norma de isenção o fato imponível se realizaria. Dessa 

forma, a concretização de determinada situação prevista na norma isentiva, bem como 

186 PIRES. Adilson Rodrigues. Ligeiras reflexões sobre a questão dos incentivos fiscais no Brasil in
MARTINS. Ives Gandra da Silva, ELALI. André e PEIXOTO. Marcelo Magalhães. “Incentivos fiscais: 
questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal”, p. 22.
187 Como representantes temos Rubens Gomes de Sousa e Amílcar de Araújo Falcão.
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na instituidora do tributo, consistiria em fato gerador, mas o pagamento do tributo a ele 

referente seria dispensado pela sua presença na norma concedente de isenção.

Segundo os adeptos da teoria de que a isenção consistiria em uma hipótese de 

não incidência tributária188, o que ocorre é que a norma de isenção impede a formação 

do fato gerador. Assim, ainda que a norma instituidora do tributo tenha nascido antes 

daquela concessora da isenção, a partir do surgimento desta, não se falaria de dispensa 

do pagamento, pois isso implicaria defender que o fato gerador ocorrera. O que se passa 

é a não concretização da hipótese de incidência e, portanto, o descabimento da cobrança 

do tributo.

Finalmente, a teoria elaborada por Paulo de Barros Carvalho estuda a isenção 

enquanto norma de estrutura, ou seja, enquanto norma referente à outra norma e não a 

comportamento humano (norma de conduta). Assim é que a norma de isenção referir-

se-á a um ou mais critérios da norma instituidora do tributo realizando uma redução do 

seu âmbito de incidência. 189

Importa ressaltar que se trata de redução e não de supressão do critério afetado 

pela isenção. O aspecto da norma padrão de incidência alvo dos efeitos da norma 

isentiva não pode ser suprimido, ou seja, não deve a isenção esvaziar qualquer dos 

critérios da norma tributante, pois dessa forma ocorreria a revogação da norma 

instituidora do tributo, não sendo esta a função da isenção.

Observa-se que as teorias da hipótese de não incidência e a de Paulo de Barros 

Carvalho não se excluem, antes se completam. 190 A primeira delas defende a não 

incidência da hipótese prevista na norma, ou seja, não se forma o fato gerador e, 

portanto, também não se forma a obrigação tributária. Já a segunda afirma a não 

188 São representantes desses doutrinadores Alfredo Augusto Becker e Sainz de Bujanda dentre outros.
189 CARVALHO. Paulo de Barros, Curso de direito tributário. 17ª ed., São Paulo, Saraiva, 2005, apud
CARRAZZA. Roque Antônio, Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 708 e 709.
190 CARRAZZA. Roque Antônio, Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 714.
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formação da obrigação tributária originalmente prevista na norma tributante em face à 

redução de um dos seus critérios.

Segundo Paulo de Barros Carvalho, a regra matriz de incidência tributária 

possui três critérios para a identificação do fato jurídico tributário e dois critérios para a 

identificação da relação jurídica tributária. São os primeiros os critérios material, 

temporal e espacial e os segundos os critérios pessoal e quantitativo.

Consiste o critério material na descrição de um comportamento, a qual se 

perfará em um ou mais verbos e seus complementos. O temporal refere-se ao tempo do 

fato jurídico, ou seja, quando ele começou a surtir efeitos por ter se tornado relevante 

para o Direito Tributário. O critério espacial, por sua vez, consiste na delimitação 

geográfica do fato, ou seja, o lugar onde se realiza o fato jurídico tributário. 191

O critério pessoal trata das pessoas que compõem a relação tributária. Temos 

aqui a definição dos sujeitos ativo e passivo. Sendo o primeiro aquela pessoa jurídica de 

direito público ou privado detentor da competência para arrecadar o tributo

(competência administrativa) e o segundo a pessoa a quem cabe o seu pagamento, seja 

ele contribuinte (realizou o fato gerador da obrigação tributária) ou responsável 

(obrigação de pagar advém de determinação expressa em lei). 192

Finalmente, o critério quantitativo dá os elementos identificadores do valor a 

ser pago pela obrigação tributária, sendo subdividido em base de cálculo e alíquota. A 

base de cálculo consiste em uma grandeza que irá mensurar o fato descrito na hipótese 

de incidência da norma (antecedente), graduando conforme a capacidade contributiva 

do sujeito passivo. 193 A alíquota, por seu turno, corresponde ao percentual da base de 

cálculo que identificará o valor exato a ser recolhido a título de pagamento de tributo.

191 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de direito tributário, p. 251 a 265.
192 BALEEIRO. Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 717 a 
721.
193 BALEEIRO. Aliomar. Direito tributário brasileiro, p. 199.



112

Assim, a isenção pode atingir a regra matriz tributária no seu antecedente 

(hipótese) ou no seu conseqüente. Quatro são as possibilidades de afetação pelo 

antecedente: a) atingindo o critério material pela desqualificação do verbo; b) atingindo 

o critério material pela subtração do complemento; c) atingindo o critério espacial; d) 

atingindo o critério temporal.

Quatro também são as possibilidades de afetação pelo conseqüente: a) 

atingindo o critério pessoal pelo sujeito ativo; b) atingindo o critério pessoal pelo sujeito 

passivo; c) atingindo o critério quantitativo pela alíquota194 e d) atingindo o critério 

quantitativo base de cálculo. 195

Como exemplos de isenção temos o não pagamento do IPI (imposto sobre 

produto industrializado) na aquisição de automóveis para a utilização no transporte 

autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física e aos 

destinados ao transporte escolar (Lei nº. 8.989/95). Vemos aqui uma limitação ao 

critério pessoal.

Também a Lei 11.307/06, a qual alterou o diploma anterior, apresenta-se como 

uma norma isentiva. Esta atua sobre o critério temporal, uma vez que dilata o prazo para 

reutilização do benefício da isenção, incluindo as aquisições realizadas antes de 29 de 

novembro de 2005.

Podem as isenções ser classificadas como transitórias ou permanentes, ambas 

ainda podendo ser concedidas de modo condicional ou incondicional.

As isenções transitórias são aquelas concedidas com prazo determinado pela 

lei que as criou. As permanentes, também denominadas de isenções com prazo 

194 Leandro Morais Groff alerta para a distinção entre isenção e a redução da alíquota de um tributo até 
zero. Para esse autor, o zero deve ser considerado um valor. Dessa forma, partindo da premissa que a 
isenção mutila parcialmente um dos critérios da regra matriz tributária, não se poderia falar em isenção 
quando o valor da alíquota fosse zero, pois não haveria mutilação de nenhum critério. Isenção, alíquota 
zero e o princípio da não cumulatividade. Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 76, passim.
195 CARVALHO. Paulo de Barros, apud CARRAZZA. Roque Antônio, Curso de Direito Constitucional 
Tributário, p. 710.
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indeterminado, não possuem um fim pré-definido, o que não impede a sua revogação. 

Na verdade, as isenções com prazo indeterminado podem ser revogadas, total ou 

parcialmente, a qualquer tempo pela pessoa política que as concedeu, desde que respeite 

o princípio da anterioridade.

As isenções transitórias geram dissenso na doutrina no tocante à possibilidade 

de sua revogação em momento anterior ao previsto inicialmente para o seu término. 

Para Roque Antônio Carrazza, não há sentido em se defender a impossibilidade de 

revogação da isenção transitória. Segundo esse autor, falar em irrevogabilidade de uma 

norma significaria vincular o legislador futuro, impedir o Estado de legislar, tanto que a 

lei irrevogável padece de inconstitucionalidade. Dessa forma, configura possibilidade 

perfeitamente válida a revogação de isenção transitória, devendo ser respeitado, no 

entanto, o princípio da anterioridade, de forma que a lei revogadora somente produziria 

seus efeitos no exercício financeiro seguinte. 196

Importante esclarecer, no entanto, que somente é possível a revogação de 

isenção transitória se esta for incondicional. Nas isenções, transitórias ou permanentes, 

concedidas incondicionalmente, não há a exigência de nenhuma contrapartida do 

beneficiário, sendo, por isso, denominadas de unilaterais ou gratuitas.

Já as condicionais, também chamadas de bilaterais ou onerosas, carregam em 

seu bojo a exigência do atendimento de alguma condição a ser cumprida pelo 

contribuinte para que este possa usufruir do privilégio da isenção. 197 Tal condição não 

deve ser exorbitante para que não anule a isenção. Caberá a ele decidir se lhe é 

196 CARRAZZA. Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 730 a 732.
197 SOUZA. Luis Henrique Neris de. Apontamentos gerais acercadas isenções tributárias. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, nº 76, p. 185.
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vantajoso ou não usufruir do benefício fiscal ainda que realizando a contraprestação 

exigida. 198

Nos casos em que a isenção transitória for concedida a título oneroso, não se 

pode falar em revogação anterior sem qualquer ressalva. Pode a isenção ser revogada 

para que ninguém mais dela se beneficie, mas aqueles contribuintes que já haviam 

implementado a condição exigida à época da edição da lei revogadora devem continuar 

usufruindo do benefício da isenção até o término do prazo previsto na lei concedente, 

pelo fato de tal privilégio ter se tornado direito adquirido. 199

A concessão de isenções com o intuito de atrair investimentos financeiros, em 

particular do ICMS, tem sido objeto de muitas discussões. Comumente referida como 

“guerra fiscal”, constitui mecanismo bastante utilizado pelos Estados para se tornarem 

mais atraentes ao capital. Na concepção de Hugo de Brito Machado, esse constitui um 

mecanismo legítimo desde que objetive a redução das desigualdades sociais e regionais 

e observe os parâmetros constitucionais.

Tanto é que no art. 151, I, a Constituição determina que é vedado à União 

instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, salvo a concessão 

de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-

econômico entre as diferentes regiões do país.

Conclui o autor defendendo que, nesse contexto, é possível a afirmar que o 

incentivo concedido por um Estado rico é evidentemente inconstitucional, enquanto se 

concedido por um Estado pobre, tem-se a realização de princípio fundamental 

constitucional. 200

198 SOUZA. Luis Henrique Neris de. Apontamentos gerais acercadas isenções tributárias, p. 732 e 
733.
199 SOUZA. Luis Henrique Neris de. Apontamentos gerais acercadas isenções tributárias, p. 734.
200 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, p. 325 e 326.
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5.9 Limites à utilização de normas tributárias indutoras.

Uma vez que as normas tributárias indutoras consistem em um instrumento 

tributário cuja atuação se dá na esfera econômica, sua utilização deve ser orientada 

pelos princípios regentes tanto da ordem tributária como da ordem econômica.

Os princípios da ordem tributária, por regularem um poder estatal de natureza 

extremamente invasiva, possuem a rigidez característica e necessária para assegurar um 

controle sobre os abusos do Estado.

Os princípios da ordem econômica, por sua vez, por referirem-se a uma 

realidade bastante dinâmica, onde as decisões devem ser tomadas com considerável 

celeridade, possuem igual poder normativo, porém maior flexibilidade na sua aplicação. 

Isso não quer dizer, repetimos, a possibilidade de usurpação de tais princípios, mas uma 

facilidade maior de adequação das normas por eles regidas à realidade a ser regulada.

Temos assim que, conjugando os princípios informadores e as realidades 

reguladas pelas ordens tributária e econômica, obtemos a medida de aplicação de tais 

princípios às normas tributárias indutoras e, consequentemente, os limites existentes à 

utilização desse tipo de norma.

Em se tratando do princípio econômico da propriedade privada, para 

iniciarmos nossa análise, observamos certa incompatibilidade com as normas tributárias 

indutoras.

Essa incompatibilidade não se deve à invasão do Estado sobre a propriedade 

através da tributação. Esta consiste em uma prerrogativa estatal prevista 

constitucionalmente, pela qual o ente público aufere a receita necessária para a 
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realização de prestações à sociedade, nada havendo de errado ou indevido aí, desde que 

seguidas todas as normas referentes à tributação.

Nas normas tributárias indutoras, no entanto, não é a arrecadação o 

fundamento de sua instituição, mas a modificação de um comportamento econômico. 

Assim, se na sua intervenção o Estado ataca a propriedade privada, essa atuação estatal 

pode ser questionada. Nessa análise, há que se atentar para o, também regente da ordem 

econômica, princípio da função social da propriedade.

O direito à propriedade privada é garantido constitucionalmente e deve, 

portanto, ser respeitado. Seu âmbito de abrangência, no entanto, é mitigado pelo 

princípio da função social da propriedade, o que significa que, se o Estado invade a 

propriedade privada através da tributação indutora com o intuito de concretizar um dos 

fins determinados pelo art. 3º da CF, como a redução das desigualdades sociais e 

regionais, não há ofensa ao direito à propriedade privada, pois esta está sendo limitada 

pela sua função social. A função social da propriedade, no entanto, não autoriza o 

Estado a utilizar-se da tributação indutora de forma confiscatória. Uma vez 

caracterizado o confisco, tem-se a inconstitucionalidade da norma por ofensa direta ao 

princípio da propriedade privada.

O princípio tributário da proibição do confisco impõe limite no mesmo 

sentido. Conforme já mencionado, se o tributo atinge valor superior àquele que pode o 

contribuinte dispor, estaria configurado o confisco. O mesmo vale quando de sua 

atuação no mundo da economia. Se o tributo onera de tal forma determinada atividade 

econômica de modo a tornar impraticável o seu exercício, resta configurado o confisco. 

Também aqui observamos uma invasão exagerada do poder público na esfera privada, o 

que torna a tributação inconstitucional. 201

201 Em sentido contrário ver Sylvio César Afonso, para quem o princípio da vedação ao confisco não se 
aplica aos tributos extrafiscais. Na sua visão, a depender da emergência, podem os tributos extrafiscais 
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Outro ponto merecedor de atenção está relacionado com a questão 

concorrencial (princípio econômico da livre concorrência). O problema aqui se encontra 

justamente na impossibilidade de uma intervenção por norma tributária de modo 

diretivo. As normas tributárias indutoras (como é da sua natureza) não garantem a 

concretização do resultado almejado, ou seja, a mudança do comportamento desejada 

pelo ente público.

Isso quer dizer que os agentes podem aquiescer à vontade estatal ou não. 

Dessa forma, em se tratando de agravamento da carga tributária, se modificam seu 

comportamento, os agentes não incorrerão na hipótese de incidência prevista na norma, 

não devendo pagar o tributo.

Se, no entanto, apresenta-se como mais vantajoso manter o comportamento 

(em face aos lucros obtidos no exercício da atividade mesmo com a carga tributária 

majorada) e arcar com os custos do tributo, a norma tributária indutora pode levar a uma

situação de extrema desigualdade, pois acaba por privilegiar o agente econômico mais 

forte, que tinha condições de pagar o ônus tributário, em detrimento daquele em 

condições mais frágeis, que cedeu à vontade estatal por não ter condições de arcar com 

a nova carga tributária.

Com o tempo, aquele agente que descumpriu a orientação estatal poderá vir a 

dominar o mercado, não mais se podendo falar em concorrência e suas conseqüentes 

vantagens. Vemos aqui novamente a importância do devido planejamento estatal 

quando da instituição dessas normas. No planejamento o ente público anteveria a 

possibilidade acima mencionada e elaboraria a norma tributária indutora de forma a 

impedir tal resultado ou, não sendo possível, regularia esse setor econômico por outro 

conter alíquotas exageradamente gravosas à propriedade privada. Sistema constitucional tributário e as 
limitações ao poder de tributar, p. 195.
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meio que não o tributário de modo a alcançar a eficiência, princípio regente de toda a 

atividade estatal.

O princípio da capacidade contributiva e, por conseqüência, o da igualdade 

sofrem também certa afronta com a instituição de normas tributárias indutoras, uma vez 

que contribuintes com a mesma capacidade contributiva (dispõem do mesmo ou, ao 

menos, semelhante valor para a coletividade) ficam sujeitos a cargas tributárias distintas 

em razão da atividade econômica praticada.

Para que não se configure a formação dos denominados privilégios odiosos, 

imprescindível se faz que a instituição de tais benefícios seja exaustivamente 

fundamentada na consecução dos fins do Estado previstos constitucionalmente. 

Dessa forma, se as normas tributárias indutoras (que naturalmente geram uma 

desigualdade de tratamento entre semelhantes) forem instituídas e efetivamente se 

apresentarem no caso concreto como medida concretizadora dos fins determinados pela 

Carta Magna, a exemplo da redução das desigualdades sociais e regionais, não se tratará 

de afronta ao princípio da igualdade. 202

O princípio da legalidade tributária, como já foi visto, determina que não pode 

a lei instituidora de tributos deixar ao arbítrio do administrador o preenchimento de 

elementos necessários para a configuração do fato gerador. Este mesmo princípio, 

quando analisado sob a ótica da ordem econômica, adquire feições completamente 

distintas pelas razões explicadas no início deste ponto, permitindo que sua realidade seja 

202 Vejamos, nesse sentido a seguinte decisão do STF: RE nº 239397/MG - TRIBUTÁRIO. ESTADO 
DE MINAS GERAIS. TAXA FLORESTAL. LEI N. 7.163/77. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º,
CAPUT; 145, II E § 2º; 150, I E IV; E 152, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Exação fiscal 
que serve de contrapartida ao exercício do poder de polícia, cujos elementos básicos se encontram 
definidos em lei, possuindo base de cálculo distinta da de outros impostos, qual seja, o custo estimado do 
serviço de fiscalização. Efeito confiscatório insuscetível de ser apreciado pelo STF, em recurso 
extraordinário, em face da necessidade de reexame de prova. Súmula 279 do STF. Descabimento da 
alegação de ofensa ao princípio da isonomia, por razões óbvias, diante do incentivo fiscal, em forma 
de redução do tributo, previsto para as indústrias que comprovarem a realização de 
reflorestamento proporcional ao seu consumo de carvão vegetal. Recurso não conhecido. (STF – 1ª 
Turma – RE°239397/MG – Rel. Min. Ilmar Galvão – unânime - J. de 21/03/2000 – DJ de 28/04/2000, p. 
98.) (grifos nossos).
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regida não apenas pela lei em sentido estrito, mas pela lei em sentido amplo, o que 

inclui as resoluções.

Surge então a questão de como administrar noções tão distintas quando da 

elaboração das normas tributárias indutoras da ordem econômica. Diante do poder 

invasivo dos tributos, não podem as normas tributárias indutoras se esquivar de 

obedecer ao princípio da legalidade tributária, ou seja, da legalidade estrita ou 

tipicidade, o que significa que devem as normas tributárias indutoras ter todos os seus 

elementos essenciais previstos pelo Legislativo, nada ficando a encargo do Executivo.

A solução aqui encontrada para garantir a segurança do contribuinte mantendo 

a eficácia das normas na dinâmica realidade econômica foi a utilização de conceitos 

indeterminados e de cláusulas gerais, assegurando a completa existência da norma 

tributária, mas permitindo a flexibilidade necessária para uma norma que irá atuar na

economia.

São considerados conceitos indeterminados aqueles cujo conteúdo e extensão

não são perfeitamente delimitados, possibilitando uma participação considerável do 

intérprete no preenchimento ou definição de seu conteúdo no caso concreto. 203

As denominadas cláusulas gerais, por sua vez, constituem hipóteses legais tão 

gerais que abarcam sob o seu poder regulador uma grande amplitude de casos. 

Aproximam-se de princípios éticos, de intensa carga valorativa, sendo um exemplo a 

equidade prevista no art. 172, IV, do Código Tributário nacional como fundamento para 

a remissão do crédito tributário pela autoridade administrativa. 204 Por sua generalidade, 

permitem ao aplicador da lei atender com maior proficiência às peculiaridades do caso 

concreto.

203 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário - vol. II –
valores e princípios constitucionais tributários. Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 485.
204 TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da tipicidade no direito tributário. Revista de Direito 
Administrativo, nº. 235, Jan./Mar., Rio de Janeiro, 2004, p. 208.
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A utilização desses recursos em nada fere o ordenamento jurídico, respeitando 

inclusive o princípio da legalidade tributária.

O princípio alemão da determinação do fato gerador, na doutrina pátria 

costumeiramente identificado ao princípio da tipicidade ou legalidade estrita, determina 

que todos os elementos do fato gerador abstrato venham previstos claramente na lei 

formal, de forma que o fisco tenha todas as informações necessárias para a exigência do 

tributo e o contribuinte tenha conhecimento da extensão de sua obrigação. Vemos aqui 

o reflexo dos princípios da legalidade, da reserva de lei, da separação dos poderes e da 

proteção da confiança do contribuinte205 ou, em resumo, do princípio da segurança 

jurídica.

Ocorre que nem sempre será possível a utilização de conceitos determinados 

no direito tributário, sendo estes, na verdade, bastante raros. Consideravelmente comum 

se apresenta, na verdade, o uso de conceitos indeterminados, os quais possuem conteúdo 

e extensão incertos, de forma que o princípio da determinação não implica na 

impossibilidade de uso dos conceitos indeterminados.206

Dessa forma, muito embora seja subordinado ao princípio da determinação, o

direito tributário convive, necessariamente, com conceitos indeterminados e cláusulas 

gerais. 207

Exatamente aí é que pode atuar o Estado Regulador na economia através da 

tributação. Através das cláusulas gerais e dos conceitos indeterminados é possível 

conciliar o princípio da legalidade inerente ao direito tributário e as normas indutoras, 

as quais se adéquam à legalidade mais flexível inerente ao direito econômico. É por 

205 TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da tipicidade no direito tributário, p. 481.
206 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário - vol. II –
valores e princípios constitucionais tributários. Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p.485.
207 TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da tipicidade no direito tributário. Revista de Direito 
Administrativo, nº. 235, Jan./Mar., Rio de Janeiro, 2004, p. 208.
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meio desses instrumentos que pode o legislador criar hipóteses de incidência tributária 

sem a necessidade de novos textos para adaptá-las às mudanças econômicas.208

Assim, através da utilização de cláusulas gerais e conceitos indeterminados, 

temos o cumprimento ao princípio constitucional da legalidade tributária e, 

concomitantemente, a celeridade necessária para a regulação do setor econômico.

208 SCHOUERI. Luis Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica.
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6 As normas tributárias indutoras e o princípio da redução das desigualdades 

sociais e regionais.

Por tudo o que já foi apresentado, torna-se possível fazermos algumas 

afirmações conclusivas.

Vimos que o Direito, através de sua linguagem, pode, e normalmente é 

utilizado como mecanismo de controle de um grupo mais fraco por outro mais forte 

(não necessariamente maioria). Em sendo evidente essa relação desigual de poder, o 

direito será preenchido por um sem número de instrumentos de coerção. Se, no entanto,

tal relação encontra-se disfarçada, um dos principais mecanismos utilizados através do 

Direito é a fabulação. Através dela acredita-se que determinada situação, de segurança 

por exemplo, é real ainda que não seja, mantendo a relação de poder estável.

Ocorre que, diante da dinamicidade das relações sociais, para que não perca a 

sua eficiência enquanto instrumento de controle deve o Direito adequar-se à nova 

realidade. Assim, ainda na forma de mecanismo de controle, o Direito já atua como 

mecanismo de mudança social.

A mudança acima referida é uma mudança em sentido amplo. É possível, no 

entanto, o Direito ser o instrumento de uma mudança restrita, ou seja, pode provocar 

uma alteração real na estrutura da sociedade. É o Direito como instrumento para a 

transformação social.

De natureza consideravelmente transformadora é a Constituição brasileira de 

1988. Em seu art. 3º vêm definidos os objetivos a serem concretizados pelo Estado 

brasileiro, quais sejam: construir uma sociedade livre, justa e solidária (I); garantir o 

desenvolvimento nacional (II); erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
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desigualdades sociais e regionais (III); e promover o bem de todos sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (IV).

Sendo estes os fins do Estado conforme foi determinado constitucionalmente,

é para a consecução desses fins que está o Estado brasileiro legitimado a agir. Qualquer 

atuação estatal contrária a esses objetivos será considerada inconstitucional.

Tratando especificamente do princípio-objetivo da redução das desigualdades 

sociais e regionais, vimos a importância que lhe foi conferida pela Constituição ao 

considerá-lo não apenas um dos objetivos do Estado elencando inúmeras normas 

demonstradoras do dever estatal de concretizá-lo, mas também ao vincular o 

desenvolvimento da economia à persecução deste fim.

Uma vez que, com Eros Grau, defendemos que o Direito não se interpreta em 

tiras, devendo, quando da aplicação da norma jurídica ser analisados os elementos 

fáticos bem como os jurídicos, sempre em direção à efetivação constitucional, 

observamos que o ordenamento regulador da economia deve estar voltado para a

redução das desigualdades sociais e regionais e, no mesmo sentido, a sua aplicação.

Em face da amplitude de possibilidades de medidas que podem ser tomadas 

pelo ente público na concretização desse princípio (amplitude esta característica de 

todos os princípios), encontramos os direitos fundamentais como normas com o poder 

de complementar o sentido do princípio constitucional da redução das desigualdades, 

limitando a moldura que encerra as possibilidades de significado.

Cientes, no entanto, de que esse princípio, ainda que conjugado a direitos 

fundamentais, não é capaz de gerar direitos subjetivos individuais, não defendemos a 

sua imediata concretização. Para que ensejasse direitos subjetivos individuais, esse 

princípio deveria ser capaz de servir de fundamento para a pretensão do indivíduo. 209

209 Segundo Ricardo Guastini, a titularidade de um direito subjetivo configura garantia de exigibilidade de 
uma conduta determinada a ser realizada por outrem. Uma possível conceituação de ‘direitos subjetivos’ é 
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Como exemplo, seria necessário que, com base nele, pudesse um cidadão de baixa 

renda exigir que o Estado reduzisse sua desigualdade social em relação a um outro 

cidadão, este com melhores condições financeiras.

Gera, no entanto, direitos subjetivos coletivos, significando que pode a 

coletividade exigir do Estado tanto que existam medidas como que essas medidas sejam 

adequadas para a concretização da redução das desigualdades. 210 Até pelo próprio 

conteúdo principiológico, a sua concretização é contínua, nunca terminando o dever do 

Estado. Assim, embora paulatinos os resultados, incessante deve ser a atuação estatal.

Assim sendo, podemos concluir que constitui dever do Estado intervir na 

economia de forma a direcioná-la para a consecução do fim de redução das 

desigualdades sociais e regionais.

Pode o Estado atuar na economia diretamente como um de seus agentes ou 

pode atuar com Estado Regulador, editando normas que regerão o desenvolvimento 

econômico. Nesse último caso, a regulação (intervenção) estatal pode ocorrer por meio 

de normas diretoras ou indutoras. As primeiras obrigam a adoção de um determinado 

comportamento pelos agentes econômicos. As segundas induzem à adoção de um

comportamento ou seu abandono pelos agentes através de estímulos ou desestímulos.

Dentre essas normas encontram-se as normas tributárias indutoras. Através de 

concessão de benefícios como isenções fiscais, reduções de alíquotas ou de qualquer 

dos outros elementos da regra matriz tributária, pode o Estado estimular o crescimento 

de uma atividade econômica em detrimento de outra ou o consumo de um produto ao

invés de outro. O mesmo raciocínio vale para os desestímulos fiscais, os quais ocorrem 

a de que eles constituem ‘pretensões justificadas’, sendo dois os elementos que o constituem: um de 
ordem subjetiva e outro de ordem objetiva. O elemento subjetivo é a pretensão, a vontade dirigida a algo 
ou a uma conduta. O elemento objetivo, por sua vez, consiste na fundamentação da pretensão, é a sua 
previsão normativa. In Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho.
210 Sobre o tema, ver Marcos Aurélio de Freitas Barros, Perfis do controle jurisdicional de políticas 
públicas: parâmetros objetivos e tutela coletiva.
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tanto pelo estímulo a atividade diversa, quanto pela oneração da atividade executada 

contra os interesses públicos.

Como exemplo de norma tributária indutora estimulando o desenvolvimento 

de atividade considerada relevante para o desenvolvimento pelo Estado, temos a Lei nº. 

11.196, de 21 de novembro de 2005, a qual institui o Regime Especial de Tributação 

para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o 

Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras -

RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispondo sobre incentivos fiscais para a 

inovação tecnológica. Vemos aqui a atuação do Estado Regulador realizando medidas

no intuito de promover o desenvolvimento tecnológico através de normas tributárias 

indutoras da economia.

A utilização das normas tributárias indutoras na economia, no entanto, 

encontra alguns limites, os quais devem ser respeitados sob pena de 

inconstitucionalidade. Sendo normas de natureza tributária com atuação na ordem 

econômica, devem seguir os princípios regentes tanto da ordem tributária quanto da 

econômica.

Dessa forma, quando de sua elaboração e aplicação as normas tributárias 

indutoras devem atentar para não ultrapassarem os limites impostos pelos princípios da 

propriedade privada, da proibição ao confisco, da livre concorrência, da legalidade 

tributária e da capacidade contributiva.

Respeitados esses limites, no entanto, as normas tributárias indutoras podem 

ser utilizadas pelo Estado como instrumento hábil para a redução das desigualdades 

sociais e regionais211 ao, por exemplo, incentivar atividades geradoras de empregos, ou 

211 Nas palavras de André Elali e Evandro Zaranza: “Com a redução do impacto fiscal (verdadeira 
pressão sobre a economia, como estudam os norte americanos e os europeus – tax pressure), ficam os 
agentes econômicos estimulados a exercerem determinadas práticas, dentre as quais novos investimentos. 
Com os investimentos, criam-se novos empregos, mais renda é gerada, maior consumo é causado. Com 
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o consumo de mercadorias produzidas com matéria prima típica de região menos 

favorecida. 212

Lembrando sempre que a utilização dessas normas para a concretização do 

princípio estudado apresenta-se como uma faculdade do Estado. Seu dever consiste na 

adoção de medidas que concretizem a redução das desigualdades, mas qual a medida a 

ser adotada encontra-se no âmbito da discricionariedade estatal. Esta discricionariedade, 

nunca é demais ressaltar, não é ampla. Toda e qualquer medida adotada pelo ente 

público deve conter fundamentação comprobatória de eficiência na busca pela 

concretização do princípio da redução das desigualdades sociais e regionais.

estes, ao seu turno, há maior arrecadação, a longo prazo. Em outras palavras, os efeitos econômicos da
norma jurídica são positivos a partir dos conceitos de eficiência e eficácia, simultaneamente.
Em suma, os efeitos de uma lei que visa fomentar a atividade econômica, em geral, são extremamente 
positivos num país que vem buscando, ao longo de sua existência, o que se rotula de desenvolvimento 
econômico...” In ELALI. André et ZARANZA. Evandro, Indução econômica por meio da tributação. 
Incentivos fiscais nas microrregiões. Aspectos pontuais da Lei 11.196/2005. Revista Tributária e de 
Finanças Públicas, p.22.
212 Exemplo bem claro de norma tributária indutora vemos no caso dos produtores de biodiesel que 
adquirem do agricultor familiar, em percentual mínimo definido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, matéria prima para a produção do biodiesel. A esses produtores é concedido o benefício fiscal da 
redução de alíquota do PIS/Pasep e Confins. Temos aqui a preocupação com a redução das desigualdades 
sociais, sendo valorizado o trabalho do pequeno agricultor. Como resultado, temos a fixação do homem 
no campo com todas as vantagens sociais que lhe são inerentes. Não pára aí, no entanto, o efeito 
concretizador da redução das desigualdades dessa norma indutora. Os referidos percentuais mínimos não 
são iguais para todas as regiões. Para que possa ter direito ao benefício fiscal, deve o produtor adquirir, no 
mínimo, 50% do seu consumo se a compra for feita de matéria prima cultivada no Nordeste. Já se o 
produto for comprado no Sudeste, esse valor mínimo cai para 30%. Isso significa que o benefício incidirá 
apenas nesses 50% ou 30%. Sobre o restante da matéria prima (não adquirida de agricultores familiares 
da respectiva região), será cobrada a alíquota completa. Aqui temos a preocupação com a redução das 
desigualdades regionais. Ver Lei nº 11.116/05 e Instrução Normativa do MDA nº 2 de 30 de setembro de 
2005.
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