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or enslaved, and, most important, good or evil. 
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RESUMO 

 

No cenário jurídico brasileiro, o estudo da tributação é tradicionalmente restrito a uma análise 
positivista, preocupada em investigar os aspectos formais da norma jurídico-tributária. Em 
que pese sua relevância para a formação da doutrina tributária nacional, tal tradição formalista 
limita a disciplina, dissociando-a da realidade e do contexto socioeconômico no qual o Direito 
Tributário está inserido. Dessa maneira, a proposta da dissertação é examinar os fundamentos 
e a natureza da tributação e das normas jurídico-tributárias sob a perspectiva do Direito e 
Economia (ou Análise Econômica do Direito). Para tanto, inicialmente o trabalho reaproxima 
o Direito Tributário da Ciência das Finanças (ou Finanças Públicas) e da Política Fiscal, 
empreendendo não só uma análise jurídica, mas também econômica e financeira do tema. A 
Economia do Setor Público (ou Finanças Públicas Moderna) contribuirá para a pesquisa 
através de temas como as falhas de mercado e a teoria econômica da tributação, centrais para 
uma abordagem econômica do Direito Tributário. O núcleo do trabalho reside na aplicação 
dos instrumentos do Direito e Economia no estudo da tributação, analisando os efeitos das 
normas tributárias sobre o sistema econômico. Nesse sentido, a dissertação examina as 
premissas fundamentais que compõem a Análise Econômica do Direito (como o conceito de 
eficiência econômica e a sua relação com a equidade), relacionando-as com o fenômeno 
tributário. Em virtude da natureza do sistema jurídico brasileiro, qualquer investigação ou 
abordagem que se preze, inclusive a de Direito e Economia, não poderia passar a largo da 
Constituição. Dessa forma, as normas constitucionais funcionarão como limite e pressuposto 
para a aplicação do Direito e Economia à tributação, sobretudo as normas relativas ao direito 
de propriedade, à liberdade, à igualdade e à segurança jurídica. A relação entre a tributação e 
as falhas de mercado recebe papel de destaque, em particular devido à importância da matéria 
para o Direito e Economia, bem como devido à função que a tributação exerce na correção 
das referidas falhas. Para além de realizar um exame da tributação sob o enfoque da Análise 
Econômica do Direito, a pesquisa também investiga a realidade tributária brasileira, aplicando 
os conceitos desenvolvidos em casos e problemáticas relevantes para o cenário nacional, tais 
como a relação entre tributação e desenvolvimento, os custos de conformidade na tributação e 
a sonegação fiscal e o processo de execução fiscal. Diante do exposto, pretende-se, então, 
lançar as bases para uma teoria geral da Análise Econômica do Direito Tributário, 
contextualizando-a com o sistema tributário brasileiro. 
 
Palavras-chave: Tributação. Finanças Públicas. Política Fiscal. Direito e Economia. 



 
 

ABSTRACT 
 

In the Brazilian legal scenario, the study of taxation has traditionally been restricted to 
positivist analysis, concerned with investigating the formal aspects of the tax legal rule. 
Despite its relevance to the formation of the national doctrine of tax, such formalist 
tradition limits the discipline, separating it from reality and the socioeconomic context in 
which the Tax Law is inserted. Thus, the proposal of the dissertation is to examine the 
fundamentals and nature of taxation and tax legal rules from the perspective of Law and 
Economics (Economic Analysis of Law). For this purpose, the work initially 
reconnects the Tax Law and Science of Finance (or Public Finance) and Fiscal 
Policy, undertaking not only a legal analysis, but also economic and financial analysis of the 
theme. The Economics of Public Sector (or Modern Public Finance) will contribute to the 
research through topics such as market failures and economic theory of taxation, which are 
essential to an economic approach to Tax Law. The core of the work lies in the application 
of Law and Economics instruments in the study of taxation, analyzing the effects of tax rules 
on the economic system. Accordingly, the dissertation examines 
the fundamental assumptions that make up the Economic Analysis of Law (as the concept 
of economic efficiency and its relation to equity), relating them to the tax phenomenon. Due 
to the nature of the Brazilian legal system, any worth investigation or 
approach, including Law and Economics, could not pass off the Constitution. Thus, 
the constitutional rules will serve as a limit and a prerequisite for the application of Law and 
Economics on taxation, particularly the rules related to property rights, freedom, equality and 
legal certainty. The relationship between taxation and market failures receives prominent role, 
particularly due to its importance to the Law and Economics, as well as to the role that 
taxation plays in the correction of these failures. In addition to performing a review of 
taxation under the approach of Economic Analysis of Law, the research also investigates the 
reality of Brazilian tax system, applying the concepts developed in relevant cases and issues 
to the national scene, such as the relationship between taxation and development, the 
compliance costs of taxation, the tax evasion and the tax enforcement procedure. Given the 
above, it is intended to lay the groundwork for a general theory of Economic Analysis of Tax 
Law, contextualizing it with the Brazilian tax system. 
 
Keywords: Taxation. Public Finance. Fiscal Policy. Law and Economics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Me arrancam tudo à força, e depois me chamam 

de contribuinte. 

Millôr Fernandes 

 

 Em sua sentença Millôr Fernandes ilustra boa parte do sentimento das pessoas ao 

pagar tributos. De fato, a atividade arrecadatória é, também, expropriatória. O Estado invade a 

esfera privada dos indivíduos, retirando, forçosamente, parcela da riqueza que estes 

produzem1. Por outro lado, o conceito de contribuinte nos remete a uma ação que é feita 

voluntariamente. Em que pese a contradição entre a expressão e o ato, o termo “contribuinte” 

já faz parte do vocabulário nacional, representando “aquele que paga tributo”.  

 O pagamento obrigatório de tributos é algo inerente à vida em sociedade. Essa 

característica da tributação não é resultado de uma decisão aleatória, mas fruto de uma 

experiência histórica que aponta a necessidade dos tributos para a manutenção do contrato 

social. Como forma de institucionalizar a cobrança compulsória, diversas legislações, à 

exemplo da brasileira, determinam que os tributos possuem como uma de suas características 

a compulsoriedade2. 

 Digressões a parte, o ponto é que a tributação e os tributos estão intimamente ligados à 

história da civilização. Reflexo dessa constatação é a célebre frase cunhada por Benjamin 

                                                 
1 Charles Adams explica a característica expropriatória dos tributos com uma analogia entre ladrões e coletores 
de tributos: The similarity between tax collectors and robbers is also found in the basic meaning behind the word 

tax, which is exaction.  Literally, exaction means “to force out.” By comparison, its sister word extortion means 

“to twist out.” Taxes are not debts, despite the fact that we carelessly refer to them as such. […] A tax is owed 

because the government orders it to be paid. Nothing else is required. The essence of a tax is, therefore, the 

taking of money, or property, or even services, by the government, without paying for it. When a government 

takes land to build a school and pays for it, this kind of a taking is not a tax (em tradução livre: “A semelhança 
entre os coletores de tributos e os ladrões é também encontrada no sentido básico por trás da palavra tributação, 
o mesmo que exação. Literalmente, exação significa ‘forçar para fora’. Por comparação, sua palavra irmã, 
extorsão, significa ‘torcer para fora’. Tributos não são dívidas, apesar do fato de que nós, de maneira descuidada, 
referimos a eles como tais. [...] Um tributo é devido porque o governo determina que ele seja pago. Nada mais é 
requerido. A essência de um tributo é, portanto, a retirada de dinheiro, ou propriedade, ou até mesmo serviços, 
pelo governo, sem pagar por isso. Quando um governo se apropria de um terreno para construir uma escola e 
paga por ele, este tipo de apropriação não é um tributo.”). ADAMS, Charles. For good and evil: the impacts of 

taxes in the course of civilization, 2nd ed. Lanham, Maryland: Madison Books, 2001, p. 1. 
2 No conceito de tributo previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional, há expressa menção à característica 
da compulsoriedade: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada.” 
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Franklin “neste mundo nada pode ser dado como certo, à exceção da morte e dos impostos”3. 

Um instituto de tamanha importância não poderia deixar de ser alvo de estudos e pesquisas 

que permitissem investigar sua natureza e principais características.  

Diversos são os ramos científicos que se dedicam ao estudo da tributação, como o 

Direito, a Economia, a Política, a Filosofia, a Ética, a Psicologia, entre outros. A Ciência 

Jurídica em particular dedica-se à análise da matéria exatamente devido à característica da 

obrigatoriedade, da compulsoriedade do pagamento de tributos. São as normas jurídicas 

institucionalmente previstas que conferem ao Estado o poder de adentrar no patrimônio 

individual e extrair parcela da riqueza. Em outras palavras, o Estado possui o poder – 

juridicamente instituído, mas também limitado – de tributar. 

Mas, devido a sua natureza e complexidade, não é possível compreender a tributação 

em suas diferentes particularidades sob a óptica de uma única ciência. Não obstante a 

importância do Direito para a compreensão do fenômeno tributário, uma análise estritamente 

jurídica (ou, mais ainda, exclusivamente formalista), apesar de ser extremamente útil na 

solução de problemas práticos, na exploração do processo de elaboração de tributos ou na 

compreensão das diferentes obrigações tributárias impostas aos indivíduos, não permite 

investigar a natureza e causa da cobrança dos tributos.  

Dessa forma, entendemos que é necessário aliar à análise jurídica uma metodologia, de 

caráter interdisciplinar, capaz de fornecer subsídios suficientes não só para a compreensão da 

tributação, mas também para pensar o sistema tributário, apresentando suas falhas e propondo 

soluções e alternativas para o seu aperfeiçoamento. 

O Direito e Economia ou Análise Econômica do Direito4 (AED), tradução da 

expressão inglesa Law and Economics, surge com o referencial metodológico apto à realizar 

essa investigação interdisciplinar da tributação. Exatamente por utilizar conceitos e institutos 

da Ciência Econômica, a Análise Econômica do Direito confere ao jurista toda uma gama de 

elementos novos e úteis para a compreensão do fenômeno jurídico, incluindo o Direito 

Tributário. Nesse aspecto, partilhamos do entendimento de que, na contemporaneidade, o 

estudioso do Direito também é o estudioso da Economia. 

                                                 
3 No original: in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes! FRANKLIN, Benjamin; 
FRANKLIN, William Temple. The Private Correspondence of Benjamin Franklin, LL.D. F.R.S. &c., vol. I, 2nd 
ed. London: Printed by A. J. Valpy, 1817, p. 266. 
4 Apesar de existirem discordâncias acerca do uso das expressões “Direito e Economia” e “Análise Econômica 
do Direito”, em particular devido ao eventual caráter limitativo da última, neste trabalho faremos uso de ambas 
indistintamente. 
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Nesse sentido, o objetivo central do trabalho é analisar a tributação e as normas 

jurídico-tributárias sob a perspectiva do Direito e Economia. Dentre as especificidades de 

nossa investigação, será dada ênfase na análise juseconômica da natureza e dos fundamentos 

da tributação; nos efeitos que as normas tributárias exercem sobre o sistema econômico; em 

como propor novos modelos e arranjos mais eficazes para o funcionamento do sistema 

tributário e, por fim; aplicar o ferramental teórico desenvolvido na realidade brasileira, em 

particular, na análise de casos e problemáticas atuais relacionadas à tributação. 

 

1.1.  JUSTIFICATIVA 

 

Acerca da elaboração deste trabalho, as razões que o motivam são, sobretudo, a 

necessidade de um enfoque pragmático na análise das normas tributárias e da tributação como 

um todo. Por um lado, busca-se suprir uma lacuna doutrinária e científica vinculada ao 

próprio desenvolvimento dos estudos do Direito Tributário no Brasil, que, entendemos, 

possuem um caráter eminentemente formalista/positivista. Por outro lado, o estudo é dirigido 

aos próprios fundamentos e objetivos da tributação, analisando as razões que a justificam, seu 

grau de importância para a manutenção do Estado, sua repercussão na esfera individual 

(inclusive do ponto de vista comportamental-econômico) e, principalmente, como (e se) é 

possível aperfeiçoar o sistema tributário de maneira a atender tanto os interesses públicos 

quanto privados. 

Sobre a questão do formalismo no estudo jurídicos da tributação no Brasil, são 

necessárias algumas reflexões preliminares. Em virtude da tradição juspositivista incorporada 

ao Direito Tributário brasileiro, capitaneada por tributaristas como Geraldo Ataliba, Alfredo 

Augusto Becker e Paulo de Barros Carvalho5, o estudo da disciplina, sobretudo na segunda 

metade do século XX, mostrou-se adstrito a uma análise formalista, preocupada em investigar 

aspectos estruturais da norma jurídico-tributária, tais como o conceito jurídico de tributo, a 

                                                 
5 Obra clássica que traduz a abordagem positivista no Direito Tributário, defendendo sua dissociação dos demais 
ramos científicos, é a Teoria geral do direito tributário, de Alfredo Augusto Becker, com sua primeira edição 
lançada pela Editora Saraiva, em 1963. Becker afirma, inclusive, que “O problema da separação rigorosa entre a 
Ciência das Finanças e o Direito Tributário é de importância vital, pois o conúbio do Direito Tributário com a 
Ciência das Finanças [...] provoca a gestação de um ser híbrido e teratológico: o Direito Tributário 
invertebrado”. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 23. 
Não obstante essa tradição formalista, cabe destacar que grandes nomes do Direito Tributário brasileiro 
desenvolveram uma abordagem que associava o Direito Tributário à Ciência das Finanças e ao Direito 
Financeiro, a exemplo de Aliomar Baleeiro, Ruy Barbosa Nogueira, Almícar Araújo Falcão e, ainda hoje, 
Ricardo Lobo Torres. 
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obrigação tributária, o tipo tributário, lançamento e crédito tributário, entre outros6. Longe de 

se mostrar como uma limitação, a perspectiva juspositivista do Direito Tributário serviu não 

só para consolidar uma escola própria da disciplina no cenário brasileiro, mas também refletiu 

os anseios de uma época em que o respeito à legalidade e à segurança jurídica era uma das 

poucas garantias que a sociedade dispunha contra os abusos da ditadura. 

No entanto, tal análise formalista, ainda bastante em voga nos currículos de Direito 

Tributário no Brasil, não se mostra suficiente para dimensionar a amplitude e complexidade 

da matéria. Estudar o Direito Tributário dissociado da Ciência das Finanças, da Política Fiscal 

– e da Economia como um todo –, representa um grave problema metodológico, em particular 

devido às atuais exigências que o estudo da Ciência Jurídica pressupõe. Em que pese a 

autonomia didática e os conceitos próprios de cada disciplina, a tributação é, per se, uma 

matéria interdisciplinar, exigindo de seu estudioso diferentes conhecimentos para sua melhor 

compreensão e aplicação7. 

Dessa maneira, ao integrar a Ciência Econômica e, em particular, o Direito e 

Economia ao estudo da tributação, busca-se trazer novos elementos para a análise da matéria, 

propondo soluções para problemas que a Ciência Jurídica tradicional não consegue encontrar 

respostas, bem como desenvolvendo um pensamento prospectivo. Pretende-se, então, ir da 

anatomia à fisiologia, ou, em referência à obra clássica de Norberto Bobbio, da estrutura à 

função8.  

Para essa expedição, a Teoria das Finanças Públicas é fundamental, sobretudo porque 

tal ramo da Ciência Econômica preocupa-se em analisar a tributação principalmente enquanto 

fato, e não apenas como norma. É no contexto da Ciência das Finanças que se discute a 

Política Fiscal e a teoria econômica da tributação, tópicos centrais para a abordagem 

                                                 
6 “A teoria descritiva projetou-se para o campo do direito tributário, no qual alguns juristas defenderam a 
separação rígida entre Ciência das Finanças e Ciência do Direito Tributário, cabendo a este o estudo da essência 
dos impostos, ou a exposição dos princípios e das normas relativas à imposição. No mesmo sentido a orientação 
dos juristas que, seguindo as pegadas de Kelsen e de outros positivistas, separam, com rigor metodológico, a 
ciência da realidade da ciência normativa, buscando o purismo da forma e as regras matrizes”. TORRES, 
Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol. I – Constituição financeira, sistema 

tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 163.  
7 Na nova leva de obras nacionais de caráter propedêutico, que buscam abordar o Direito Tributário numa 
perspectiva multidisciplinar, merecem destaque: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (coord.). Curso de direito 

tributário e finanças públicas: do fato à norma, da realidade ao conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2008; 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. 
8 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função. Barueri: Manole, 2007. A obra em questão é um verdadeiro divisor 
de águas na teoria jurídica de Bobbio, resultando na evolução do pensamento do jusfilósofo italiano, saindo da 
sua tradicional perspectiva positivista para uma abordagem funcionalista, calcada na análise finalística do Direito 
e do efeito promocional das normas. 
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metodológica adotada neste trabalho. A interface entre esses diversos ramos do conhecimento 

permitirá, então, discutir o fenômeno tributário sob a perspectiva do Law and Economics. 

 É Análise Econômica do Direito que irá conferir o enfoque pragmático que 

entendemos necessário para o exame da tributação. Exatamente por não compreendermos as 

normas tributárias como institutos alheios à realidade socioeconômica é que se busca uma 

ferramenta hábil a empreender um juízo crítico e prospectivo para a análise do sistema 

tributário, que, neste caso, é fornecida pelo Direito e Economia. 

 

1.2. OBJETO 

 

 Com relação ao objeto da pesquisa, como o próprio título sugere, este é de caráter 

amplo. Partindo de uma compreensão de que a tributação, as finanças públicas e a política 

fiscal representam conceitos dirigidos – em maior ou menor grau – a um mesmo objeto, qual 

seja, o sistema financeiro-tributário, o que se pretende é analisar tal sistema (como maior 

ênfase ao aspecto tributário), partindo de uma reflexão que (re)concilie tais conceitos. 

 Por outro lado, e sem descuidar de que este trabalho possui uma maior 

correspondência com a ciência jurídica, a análise das normas tributárias também compõem o 

centro de investigação da pesquisa. No entanto, não será dada ênfase à uma norma particular 

(com exceção dos exames de caso), mas busca-se, principalmente, compreender como as 

diversas normas jurídico-tributárias contribuem para a formação e funcionamento do sistema 

tributário. Essa reflexão ganha relevo, sobretudo, em virtude de determinados aspectos 

ontológicos inerentes ao fenômeno tributário (como, por exemplo, o atributo da 

compulsoriedade) que possuem uma contraparte jurídico-positiva. 

 Dessa forma, as normas tributárias e o sistema tributário constituem-se como o objeto 

de investigação deste trabalho, com ênfase em seu aspecto dinâmico, ou seja, partindo da 

premissa de que ambos os institutos estão em constante funcionamento e influenciando e 

sendo influenciados pela realidade socioeconômica. 

 Em que pese o grau de amplitude que dotamos a nossa pesquisa, é o Direito e 

Economia o elemento que especifica a análise do objeto. A abordagem metodológica do Law 

and Economics funciona como mecanismo de limitação do objeto, já que o Direito e 

Economia fornecerá conceitos e reflexões específicos para o estudo da tributação e das 

finanças públicas que pretende-se empreender. 
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1.3. METODOLOGIA  

 

A abordagem metodológica adotada nesta dissertação será principalmente de Direito e 

Economia. Na doutrina brasileira já existem alguns trabalhos que vem empregando 

satisfatoriamente o ferramental da Análise Econômica do Direito no estudo da tributação9.  

No entanto, o trabalho busca desenvolver uma abordagem própria de Direito e 

Economia, consentânea não só com a realidade brasileira, mas com a tradição dos estudos 

jurídicos e econômicos da tributação realizados no Brasil. Alia-se a isso a pesquisa 

contemporânea que investiga os aspectos econômicos dos tributos, conhecida comumente 

como “teoria da tributação”. 

Dessa forma, a pesquisa é subsidiada pelos diversos ramos da Ciência Econômica que 

investigam o fenômeno tributário, em particular as Finanças Públicas, a Política Fiscal e a 

Economia do Setor Público, esta última representando uma evolução no estudo das Finanças 

Públicas, daí também ser denominada como Finanças Públicas Moderna. Nas referidas 

disciplinas encontraremos diversos conceitos-chave e proposições teóricas que investigam a 

tributação enquanto fato e elemento de interferência no sistema socioeconômico. Além disso, 

demonstraremos que diversas das reflexões que surgem quando aplicamos o Direito e 

Economia ao Direito Tributário já eram e ainda são alvos de investigação da Ciência das 

Finanças, da Política Fiscal e da Economia do Setor Público desde sua origem. Partindo das 

proposições desses ramos científicos, pretende-se elaborar uma metodologia própria de 

Análise Econômica do Direito Tributário.  

 

1.4. PLANO DE ESTUDO 

  

 O plano do trabalho foi pensado de maneira realizar uma análise ampla do fenômeno 

tributário sob a óptica do Direito e Economia, buscando estruturar os alicerces de uma 

abordagem particular da “Análise Econômica do Direito Tributária”. Para tanto, a 

investigação partirá de questões gerais relacionadas à tributação, às finanças públicas e à 

política fiscal, apresentando os conceitos inerentes ao Direito e Economia aplicado à 

                                                 
9 Dentre alguns dos trabalhos que podemos citar, destacam-se: CALIENDO, Paulo. Direito tributário e análise 

econômica do direito: uma visão crítica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009; CARVALHO, Cristiano Rosa. Teoria 

da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo: 2010; MARTINS, Marcelo Guerra. Tributação, propriedade e igualdade fiscal: sob elementos 

de direito & economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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tributação e demonstrando as possibilidades de aplicação de tal metodologia particular através 

de exames de casos relacionados ao cenário brasileiro. 

 Dessa maneira, o plano de estudo do trabalho será dividido da seguinte forma: 

 No Capítulo 2 serão discutidas as premissas informativas do trabalho, partindo tanto 

de uma análise jurídica quanto econômica da tributação. Valendo-se das proposições oriundas 

do Direito Tributário, do Direito Financeiro, da Ciência das Finanças, da Política Fiscal e da 

Economia do Setor Público, pretende-se definir e estruturar os diversos conceitos-chave que 

serão discutidos no decorrer da dissertação; 

 No Capítulo 3, o mais extenso, a investigação é direcionada especificamente para o 

Direito e Economia aplicado à tributação. Dessa forma, inicialmente serão apresentados os 

postulados básicos da AED para, em seguida, utilizá-la no exame da tributação, pautando a 

análise pelas diversas normas e princípios que orientam o sistema tributário brasileiro; 

 No Capítulo 4 a proposta teórica desenvolvida será empregada em exames de casos 

relacionados ao sistema tributário brasileiro, como a relação entre tributação e 

desenvolvimento econômico, os custos de conformidade na tributação e a problemática da 

sonegação fiscal no Brasil e o processo de execução fiscal brasileiro. 

 Em que pese a relevância dos demais trabalhos que utilizam o Direito e Economia para 

a análise da tributação, o que se busca nesta dissertação é desenvolver uma teoria própria da 

“Análise Econômica do Direito Tributário”, consentânea com os diversos ramos científicos já 

mencionadas, mas com características próprias e calcada na realidade jurídica e 

socioeconômica brasileira. Em outros termos: uma proposta de análise da tributação que seja 

útil não só como critério de investigação científica, mas que funcione como instrumento de 

mudança social. 
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2. TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS PÚBLICAS E POLÍTICA FISCAL 

 

Public finance is an ethical science because its 

forces us to provide a public accounting for the 

sacrifices that we, as a community, decide to 

make, to explain what  we willing to relinquish  in 

pursuit of our more important aims.  

Stephen Holmes & Cass R. Sustein 

 

 Este capítulo inicial pretende abordar aspectos conceituais relativos ao fenômeno da 

tributação, tanto na sua acepção jurídica, que tem como principais disciplinas o Direito 

Tributário e o Direito Financeiro, quanto na sua feição econômica, destacando-se a Ciência 

das Finanças (ou Teoria das Finanças Públicas) e a Política Fiscal. Não obstante essa 

distinção, a premissa metodológica adotada no trabalho é a transdisciplinaridade, ou seja, o 

estudo da tributação deve ser encarado em seus múltiplos vieses, de maneira a permitir uma 

compreensão global da respectiva matéria, sobretudo por aqueles responsáveis por modelar, 

desenvolver e adaptar o sistema tributário: os legisladores, os administradores públicos, os 

juízes e os contribuintes.  

 

2.1. DIREITO TRIBUTÁRIO, ESTADO FISCAL E FUNÇÕES DA TRIBUTAÇÃO 

 

  A necessidade de obtenção de receita pública, uma constante em todos os modelos de 

Estado contemporâneos, não seria possível se não houvesse um aparato coercitivo, apto 

disciplinar e limitar o exercício da atividade expropriatória estatal. Em que pese a relevância 

da Economia e, em particular, da Ciência das Finanças e da Política Fiscal, para a 

investigação da realidade financeira do Estado e para o desenvolvimento de estruturas ótimas 

de arrecadação e aplicação da receita publica que atendam às necessidades públicas da 

sociedade, são o Direito Tributário e Financeiro que conferem às pretensões e necessidades 

estatais o caráter de possível, exatamente pela natureza cogente das normas jurídicas. 

Especificamente sobre a tributação e o Direito Tributário, a importância de seu estudo 

deriva não só de uma tradição histórica e cultural relativamente à cobrança dos tributos, mas 

também devido ao fato de que, dentre as fontes de receita pública existente, eles são a mais 
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importante. Além disso, contemporaneamente – sobretudo a partir do século XX –, à 

tributação têm sido conferidas outras funções além da mera arrecadação.  

Dessa forma, o estudo da tributação na sua perspectiva estritamente jurídica é 

fundamental, não só para investigar como o sistema tributário é construído e moldado, mas 

também para compreender seu papel enquanto instrumento para a manutenção do Estado. 

Mantendo coerência com a proposta metodológica já indicada, para além de uma análise 

formalista, busca-se aqui discutir uma perspectiva ontológica da tributação, sob o prisma 

jurídico. Pretende-se, então, responder a questionamentos como “qual o objetivo da 

tributação?”, “qual a relação entre tributação e Estado?” ou “existe uma outra função para os 

tributos além da de arrecadar?”.  

 

2.1.1. Direito Financeiro e Direito Tributário 

 

  Gênero e espécie. Numa simplificação, é esta a relação entre Direito Financeiro e 

Direito Tributário. O primeiro diz respeito ao conjunto de normas jurídicas que disciplinam a 

atividade financeira do Estado, especificamente as regras e princípios relativos à obtenção de 

receitas e à realização do gasto público10. Já o segundo discute o regramento legal da principal 

forma de obtenção de receitas públicas no Estado contemporâneo, qual seja, a tributação. O 

Direito Financeiro, enquanto disciplina autônoma da Ciência Jurídica, precede ao Direito 

Tributário. A autonomia do segundo é fato recente no Direito11.  

O Direito Financeiro, ao regular a atividade financeira do Estado, analisa as normas 

relativas ao orçamento, receitas e despesas públicas, crédito público e dívida pública. Cabe 

destacar que o exercício da atividade financeira não deve ser encarado como um fim em si, 

mas um meio para que o Estado atinja seus objetivos. O Estado, em sentido lato, não funciona 

como uma espécie de empresa, onde a obtenção de lucro está dissociada da aplicação de sua 

receita aos serviços essenciais que ele se propõe a fornecer12. Nesse sentido, o exercício da 

atividade financeira deve pressupor quais as finalidades que o Estado busca atingir por meio 

                                                 
10 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário, 16ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 
12. 
11 Sobre o tema: “Dado o extraordinário desenvolvimento do direito atinente aos tributos, ganhou foros de 
‘autonomia’ o conjunto de princípios e regras que disciplinam essa parcela da atividade financeira do Estado, de 
modo que é possível falar no direito tributário, como ramo ‘autônomo’ da ciência jurídica, segregado do direito 
financeiro.” (grifos do autor). AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 23. Para outras informações sobre a discussão entre a autonomia do Direito Financeiro e do Direito Tributário, 
cf. ROSA JR., Luiz Emygdio F. da. Manual de direito financeiro & direito tributário, 14ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 141-153. 
12 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário, 16ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 5. 
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da receita pública. Tais finalidades serão encontradas no ordenamento normativo que 

disciplina a atuação estatal, sobretudo a Constituição Federal.  

 Já o Direito Tributário, como ramo autônomo do Direito Financeiro, disciplina as 

normas jurídicas do principal mecanismo de obtenção de receitas públicas, o tributo. É no 

âmbito do Direito Tributário que serão estudadas as normas relativas às espécies tributárias, o 

poder de tributar e suas limitações, a competência tributária, a relação jurídica entre o Estado 

e o contribuinte etc.  

 Apesar de ambas as disciplinas comporem o grande tronco chamado “Direito 

Público”, é possível observar que o Direito Financeiro se situa num âmbito mais publicista, 

enquanto o Direito Tributário possui uma nítida característica privatística.  

Ao Direito Financeiro cabe disciplinar e atender as necessidades públicas, ao interesse 

público, sobretudo diante de um ambiente de escassez de recursos. A busca do bem coletivo 

através da atividade financeira é o principal escopo do Direito Financeiro, e essa natureza 

publicista fica clara quando se analisa alguns de seus princípios estruturantes, como o 

princípio da economicidade e o da legitimidade.  

O Direito Tributário, não obstante disciplinar uma das formas de obtenção de recursos 

públicos, também regula a relação entre o Fisco e o contribuinte, que está em constante 

conflito. A característica privada do Direito Tributário se materializa exatamente nas garantias 

do contribuinte contra a interferência estatal sobre seu patrimônio. Tanto é assim que o 

ordenamento constitucional possui um capítulo próprio dedicado a proteger o contribuinte 

contra os excessos e arbítrios arrecadatórios do Estado, qual seja, as “Limitações ao Poder de 

Tributar”. Princípios como legalidade, irretroatividade, anterioridade, vedação ao confisco e 

capacidade contributiva funcionam como barreira contra os excessos fiscais cometidos pelo 

Estado. Sob essa óptica, é o contribuinte individual, o sujeito privado, que figura no principal 

pólo da relação jurídico-tributária. Assim como o exercício da atividade financeira, também a 

tributação não deve ser encarada como um fim em si. O Direito Tributário deve não só 

institucionalizar a possibilidade de arrecadação de tributos mas, principalmente, limitá-la. 

A tradição tributária brasileira, sob o argumento da autonomia e identidade da 

disciplina, dissocia o estudo do Direito Tributário do Direito Financeiro, criando um ambiente 

insular no estudo da tributação. Essa tendência, ainda arraigada na doutrina fiscal nacional, 
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apesar de possuir seus méritos, deve ser rediscutida ante a transdisciplinaridade que o Direito 

exige13. 

 Ambos, Direito Tributário e Direito Financeiro, devem ser encarados como uma 

estrutura una, dinâmica e complementar, que permita atender não só as necessidades 

coletivas, mas também pressupor as garantias do contribuinte e as limitações ao exercício 

arrecadatório. A busca de equilíbrio entre a necessidade de receita para o financiamento do 

Estado e de suas funções e os limites arrecadatórios e direitos do contribuinte devem pautar a 

relação entre o Direito Financeiro e o Direito Tributário. Sob tal perspectiva, na conjugação 

das referidas disciplinas (em conjunto com as proposições da Ciência Econômica) será 

possível minimizar injustiças, otimizar a obtenção de recursos e atender as demandas da 

sociedade com o melhor nível de eficiência possível. 

 

2.1.2. Tributação e Estado Fiscal 

 

 Ao optar pelos tributos como principal fonte de receita pública, o Estado adota o 

modelo denominado de “Estado Fiscal”. Apesar de a obtenção de receita (neste caso, 

representada não só por meio da moeda, mas por qualquer bem passível de aferição 

econômica) para o financiamento das necessidades coletivas ser uma realidade que nos 

acompanha desde as civilizações primitivas14, somente com o advento da Idade Moderna e do 

                                                 
13 Ricardo Lobo Torres aponta a existência de uma reintegração entre o Direito Financeiro/Ciência das Finanças 
e o Direito Tributário: “Mas a pouco e pouco, com a paulatina superação das posições positivistas, o Direito 
Financeiro e a Ciência das Finanças retornam, de modo integrado, ao estudo dos grandes temas da tributação, 
pelo coeficiente axiológico de que são dotados. Assuntos como o da redistribuição de renda pela via de impostos 
ou o da tributação ótima reingressam nas suas cogitações, posto que não se prendem exclusivamente à 
abordagem empírica ou científica, transitando antes pelo campo da ética e da filosofia social. Também são objeto 
da pesquisa interdisciplinar os sistemas de tributação e de discriminação de rendas, bem como os princípios 
gerais decorrentes da idéia de justiça, segurança ou utilidade”. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito 

financeiro e tributário, 16ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 30. 
14 Luís Eduardo Schoueri, citando Dieter Birk, destaca: “As mais primitivas formas de organização social já 
relatavam alguma espécie de cobrança para os gastos coletivos, como os dízimos, cobrados no século XIII a.C. 
sobre frutos, carnes, óleo e mel.” SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 15. 
Charles Adams aponta a civilização suméria como uma das primeiras a registrarem a cobrança de tributos: Taxes 

are the fuel that makes civilization run. There is no known civilization that did not tax. The first civilization we 

know anything about began six thousand years ago in Sumer, a fertile plain between the Tigris and Euphrates 

rivers in modem Iraq. The dawn of history, and of tax history, is recorded on clay cones excavated at Lagash, in 

Sumer. The people of Lagash instituted heavy taxation during a terrible war, but when the war ended, the tax 

men refused to give up their taxing powers. From one end of the land to the other, these clay cones say, “there 

were the tax collectors”. (em tradução livre: “Os tributos são o combustível que faz a civilização caminhar. Não 
há civilização conhecida que não tenha cobrado tributos. A primeira civilização da qual sabemos alguma coisa 
começou há seis mil anos atrás na Suméria, uma fértil planície entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. O 
início da história, e da história dos tributos, é gravado em cones de argila escavados em Lagash, na Suméria. O 
povo de Lagash instituiu pesada tributação durante uma guerra terrível, mas quando a guerra acabou, os 
coletores de tributos se recusaram a desistir de seus poderes de tributar. De uma extremidade da terra a outra, 
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Estado de Direito é que iremos encontrar um modelo institucionalizado e regulado/limitado 

por normas jurídicas que permita adquirir recursos públicos de maneira racional, preservando 

direitos básicos dos indivíduos. 

 O Estado Fiscal surge como resposta aos excessos do soberano, quando então vigorava 

o chamado Estado Patrimonial15. Neste, havia nítida confusão entre as finanças públicas e as 

finanças do rei. Apesar de haver a necessidade de financiamento de determinados gastos 

públicos (p.ex.: guerra) a obtenção de receita não era delineada de forma clara, sendo 

determinada pelo príncipe ao seu exclusivo arbítrio. Com a queda do absolutismo e advento 

do Estado de Direito, há também a consolidação do Estado Fiscal. A denominação “Fiscal” 

justifica-se em virtude do fato de que os tributos tornam-se a principal fonte de receita 

pública16.   

 Em sua primeira fase, o Estado Fiscal assume uma feição liberal, fruto do pensamento 

e ideologia dominantes durante os séculos XVIII e XIX. É o chamado Estado Fiscal 

Minimalista17 ou Estado Liberal Fiscal18. Na perspectiva liberal, o Estado Fiscal preocupa-se 

em obter recursos para financiar a manutenção de direitos individuais básicos do liberalismo, 

tais como a liberdade e a propriedade privada (as chamadas liberdades negativas). Daí a 

caracterização do tributo como o preço da liberdade19. Ao mesmo tempo, deve-se atentar para 

os limites da tributação frente à livre iniciativa e ao direito de propriedade, já que a 

característica predominante em tal período é o fato de que não cabe ao Estado intervir na 

ordem socioeconômica20. Dessa maneira, o Estado Liberal Fiscal determina que haja o 

                                                                                                                                                         
estes cones de argila dizem: ‘havia coletores de tributos’.”). ADAMS, Charles. For good and evil: the impacts of 

taxes in the course of civilization, 2nd ed. Lanham, Maryland: Madison Books, 2001, p. 1-2. 
15 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 20. 
16 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol. I – Constituição 

financeira, sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 524. Segundo André Elali: “A 
expressão ‘Estado Fiscal’ é bem antiga, devendo-se o seu conceito a Lorenz Von Stein, já em 1885, sendo depois 
difundida em face dos debates entre Joseph Schumpeter e Rudolf Goldscheid durante a primeira grande guerra, 
época na qual se discutiam as possíveis soluções para os problemas financeiros enfrentados pelos Estados por 
força dos conflitos armados.” ELALI, André de Souza Dantas. 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. 101, nota 220. Em alemão há a expressão Steuerstaat, literalmente “Estado de 
Impostos”, que também traduz a ideia de Estado Fiscal. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias 

indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 1, nota 1. 
17 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 25. 
18 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol. I – Constituição 

financeira, sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 523. 
19 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 24. 
20 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 24; TORRES, Ricardo Lobo. 
Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol. I – Constituição financeira, sistema tributário e 

estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 525. 
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consentimento da sociedade para o exercício da atividade arrecadatória, via de regra pela 

atuação dos representantes que compõe o parlamento21. 

 Com a crise do modelo liberal na primeira metade do século XX, há a ascensão do 

Estado Social, Estado de Bem-Estar Social ou Welfare State, também repercutindo no sistema 

fiscal. Em virtude das novas demandas da sociedade, o chamado Estado Social Fiscal possui 

como característica o aumento da carga tributária, como forma de suprir os gastos em setores 

como saúde, educação e seguridade social, já que também houve uma ampliação das esferas 

de atuação do Estado22. Agora o Estado preocupa-se em garantir as liberdades positivas por 

meio da redistribuição de renda e redução das desigualdades sociais23. Por também resultar 

numa maior intervenção na ordem econômica, há também uma significativa expansão no uso 

da tributação para fins extrafiscais. 

 O agigantamento do Estado Social também resultou em seu declínio, quando 

percebeu-se a situação de insustentabilidade do modelo adotado, sobretudo diante do fato de 

que o crescimento do Estado não correspondia necessariamente a uma melhoria na 

redistribuição de renda ou na promoção do desenvolvimento econômico. Nesse contexto, 

como resposta à crise do Estado Social Fiscal, há a abertura para um outro modelo de Estado, 

agora denominado de Estado Democrático Fiscal24, surgindo a partir dos anos 90 do século 

XX.  Neste novo modelo ocorre a diminuição do tamanho do Estado e a redução da sua 

intervenção na economia. A diminuição da ação estatal na esfera socioeconômica justifica-se 

exatamente devido ao seu resultado insatisfatório no cumprimento das demandas sociais25. A 

                                                 
21 Ilustrando tal posicionamento, há a célebre frase oriunda da Revolução Americana (1775–1783), no taxation 

whitout representation (em tradução livre: “nenhuma tributação sem representação”). 
22 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 25; TORRES, Ricardo Lobo. 
Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol. I – Constituição financeira, sistema tributário e 

estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 532-533. 
23 É nesse período que também encontramos o modelo de Estado Socialista, mas que pouca ou nenhuma relação 
possui com o Estado Fiscal. Conforme explica Ricardo Lobo Torres: “A fiscalidade, no Estado Socialista, perde 
toda a importância que tem no Estado de Direito. Aliás, a rigor, a ideia de socialismo é refratária à de tributação. 
Se ao Estado pertencem os meios de produção, a entrada financeira necessária aos gastos estatais se faz a título 
de preço público ou de contraprestação pelos bens fornecidos ou pelos serviços prestados. Até mesmo os tributos 
indiretos, incidentes sobre bens e serviços, passam a ter a natureza do preço a que se agregam. Um que (sic) 
outro tributo direito pode haver na estrutura socialista, sem que, entretanto, daí se origine um vero sistema 
tributário. Quase se confundem as finanças públicas e a economia do país, diferenciando-se, apenas, no que 
excede à estatização.” TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol. I – 

Constituição financeira, sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 530-531. 
24 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol. I – Constituição 

financeira, sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 545. 
25 Em tese, tal recuo também deveria traduzir-se numa diminuição da carga tributária, que foi significativamente 
elevada durante o Estado Social Fiscal. Apesar disso, segundo dados da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, a carga tributária de diversos países observada durante o Estado Social Fiscal não 
sofreu redução com o advento do Estado Democrático Fiscal. Dados disponíveis em: 
<http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
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tributação, apesar de ainda ser utilizada para fins de redistribuição de riqueza, característica 

do Estado Social, agora passa a ser repensada, sobretudo quanto aos seus limites, já que ela 

não pode onerar em demasia a iniciativa privada ao ponto de impedir o desenvolvimento 

econômico dos países. Há, então, um breve retorno às características do Estado Liberal26. A 

questão da responsabilidade na gestão das finanças públicas também é uma característica 

predominante no Estado Democrático Fiscal, traduzindo-se, conforme terminologia de 

Ricardo Lobo Torres, no Estado de Responsabilidade Fiscal27.  

 No Brasil, o modelo de Estado Fiscal acompanhou a evolução constitucional, 

inicialmente, por intermédio da Constituição Imperial de 1824, que elegeu os tributos como a 

principal fonte de receita pública, separando a fazenda pública do patrimônio do príncipe28. 

Na atualidade, o sistema tributário brasileiro corresponde ao modelo de Estado Democrático 

Fiscal, apesar de haver características que possuem pertinência com o Estado Social Fiscal, 

sobretudo no que diz respeito à ampla utilização da tributação como instrumento de 

redistribuição de riquezas e redução de desigualdades socioeconômicas. 

Não obstante o arquétipo adotado pelo Estado Fiscal no decorrer do tempo (Liberal, 

Social, Democrático), todos possuem um centro de convergência em comum, no sentido de 

serem Estados de Direito. O exercício da arrecadação não pode ficar à margem dos limites 

impostos pelas normas jurídicas. O poder do Estado deve ser limitado pelo Direito. Por 

conseguinte, também o poder de tributar é limitado. Tal condição se justifica exatamente 

como forma de garantir aos contribuintes a preservação de direitos individuais básicos 

conquistados após a queda do regime absolutista29.  O advento do Estado de Direito está 

intrinsecamente ligado ao constitucionalismo moderno, onde, via de regra, a garantia de 

limitação do poder do Estado frente aos indivíduos, assim como a manutenção do sistema 

federalista, está materializada na Constituição. No âmbito tributário, tais garantias recebem a 

denominação de “limitações constitucionais ao poder de tributar”, e vem acompanhando o 

                                                 
26 Na verdade, no Estado Democrático Fiscal percebe-se uma maior preocupação no sentido de equilibrar as 
necessidades arrecadatórias do Estado com os interesses da iniciativa privada. 
27 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol. I – Constituição 

financeira, sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 554. No contexto brasileiro, 
merece destaque a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, também denominada de Lei de 
Responsabilidade Fiscal, norma paradigma das finanças públicas brasileira, trazendo racionalidade e eficiência 
na gestão financeira nacional. 
28 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol. I – Constituição 

financeira, sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 557. 
29 GRECO, Marco Aurélio. Do Poder à Função Tributária. In. FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e Limites 

da Tributação 2 – Os Princípios da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 167-
168. 
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constitucionalismo brasileiro desde a Constituição Imperial de 182430, ganhando maior 

destaque com a Constituição Republicana de 189131. Na atualidade, o rol das limitações 

constitucionais ao poder de tributar foi amplamente expandido, indo do artigo 150 ao 152 da 

Constituição Federal de 1988. 

  

2.1.3. Fiscalidade, extrafiscalidade e tributação indutora 

 

 No que diz respeito às funções dos tributos, tradicionalmente os tributaristas 

distinguem os tributos que possuem função “fiscal” daqueles que possuem função 

“extrafiscal”32.  

A função “fiscal”, ou “fiscalidade”, como o termo sugere, está relacionada 

precipuamente aos fins arrecadatórios da tributação. É por intermédio da fiscalidade que o 

Estado obtém recursos para sua sobrevivência e manutenção. Nesse contexto, a fiscalidade 

apresenta-se como corolário do Estado Fiscal. O poder de tributar confere ao Estado a 

possibilidade de exercer suas atribuições arrecadatórias, por intermédio da fiscalidade. Via de 

regra, a própria função básica da tributação é a fiscal, daí a sinonímia existente entre 

fiscalidade e arrecadação. Dessa maneira, existem tributos que possuem nitidamente um viés 

                                                 
30 Apesar de não possuir dispositivos próprios relativos às limitações ao poder de tributar, na Constituição 
Imperial de 1824 os próprios direitos individuais de liberdade e propriedade funcionam como normas limitadoras 
à função arrecadatória do Estado. 
31 Juntamente com os direitos de liberdade e propriedade, merecem destaque os artigos 10, 11 e 72, § 30:  
Art. 10 - É proibido aos Estados tributar bens e rendas federais ou serviços a cargo da União, e reciprocamente.  
Art. 11 - É vedado aos Estados, como à União:  
1º) criar impostos de trânsito pelo território de um Estado, ou na passagem de um para outro, sobre produtos de 
outros Estados da República ou estrangeiros, e, bem assim, sobre os veículos de terra e água que os 
transportarem;  
2º) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos;  
3º) prescrever leis retroativas. [...] 
Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
§ 30 - Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado senão em virtude de uma lei que o autorize. 
32 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 110-111; CARVALHO, 
Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 289-291; MACHADO, Hugo 
de Brito. Curso de direito tributário, 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 66-67; SCHOUERI, Luís Eduardo. 
Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 148; TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e 

tributário, 16ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 186-187. Luís Eduardo Schoueri também aponta a 
existência da função simplificadora que, como o termo sugere, possui como objetivo a simplificação do sistema 
tributário, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes. Exemplos de normas 
tributárias com função simplificadora: a adoção da sistemática do lucro presumido no IRPJ; o modelo de 
declaração simplificada no Imposto de Renda; o regime tributário diferenciado adotado pelo Simples Nacional 
(Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte), disciplinado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2004, entre 
outros. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 32.  



29 
 

 
 

fiscal ou arrecadatório, como o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

 A extrafiscalidade, por outro lado, relaciona-se com outros interesses que não a 

simples arrecadação. Por intermédio da extrafiscalidade, o Estado busca atingir certos 

objetivos normalmente vinculados a interesses econômicos, políticos ou sociais33. Nesse 

sentido, o Estado se vale de normas de caráter extrafiscais quando, por exemplo, busca 

intervir sobre o domínio econômico, redistribuir riqueza ou promover o desenvolvimento 

socioeconômico. A função extrafiscal da tributação ganha relevo durante o Estado Social, em 

virtude da ampliação do intervencionismo estatal na economia34. Clássico exemplo da 

utilização de tributos para fins extrafiscais é a concessão de incentivos fiscais à iniciativa 

privada, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico.  

Na atualidade, com o advento do modelo de Estado regulador, onde a intervenção 

econômica mostra-se mais precisa e busca harmonizar-se com os ditames da economia de 

mercado e com a livre iniciativa, é comum a referência aos termos “tributação indutora” ou 

“tributos regulatórios”, que se inserem no contexto da extrafiscalidade. Dentre alguns 

exemplos de tributos com características extrafiscais, podemos citar o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), o Imposto de Importação (II), o Imposto de Exportação (IE), o Imposto 

sobre Operações Financeiras (IOF), a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

(CIDE) etc.  

 Em que pese a distinção entre fiscalidade e extrafiscalidade, há que se ter em mente 

que todos os tributos possuem tanto um componente arrecadatório quanto características 

extrafiscais, diferindo apenas no objetivo precípuo que buscam atingir. Todo tributo com 

finalidade arrecadatória resulta em algum impacto socioeconômico, seja positivo ou negativo, 

e todo tributo com características extrafiscais permite, mesmo que minimamente, alguma 

obtenção de receita35. A elevação da alíquota do ICMS de determinada mercadoria, mesmo 

quando busca um incremento da receita dos Estados, implicará em alterações no mercado de 

consumo. Por outro lado, o IPI, tradicionalmente um tributo com características extrafiscais, é 

                                                 
33 GÔUVEA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 46. 
34 TORRES, Ricardo Lobo. A política industrial da Era Vargas e a Constituição de 1988. In: SANTI, Eurico 
Marcos Diniz de (coord.). Curso de direito tributário e finanças públicas: do fato à norma, da realidade ao 

conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 257. 
35 Luís Eduardo Schoueri cita comentário de Walter Barbosa Correa, para quem “liminarmente, não é fácil 
afastar a ‘zona cinzenta’ que separa a extrafiscalidade da tributação, bem como aclarar os casos que se poderiam 
denominar de ‘área mista’, onde tanto a extrafiscalidade e a tributação coexistem de forma marcante”. 
CORREA, Walter Barbosa. Contribuição ao Estudo da Extrafiscalidade. São Paulo, 1964, p. 60, apud 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 16. 
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o segundo imposto federal com maior arrecadação, atrás apenas do Imposto de Renda, 

segundo dados de 201036. A discussão sobre a característica predominante de determinado 

tributo passa, então, para o campo da função objetiva da norma, se arrecadar ou atingir 

finalidades distintas da mera arrecadação, como a de intervir na economia.  

 Conforme mencionado, é no seio da extrafiscalidade que surge o conceito de 

“tributação indutora”. A autoria do termo “normas tributárias indutoras” é atribuída a Luís 

Eduardo Schoueri, em referência à já clássica obra Normas tributárias indutoras e 

intervenção econômica
37. Em seu trabalho Schoueri empreende uma investigação analítica 

sobre o conceito, as características e o regime jurídico-constitucional das normas tributárias 

indutoras, que basicamente são as normas tributárias onde predomina um dos aspectos da 

tributação, qual seja, a função indutora38, contraposta à tradicional função arrecadatória. 

Apesar da nítida pertinência existente entre extrafiscalidade e tributação indutora, deve-se 

destacar que a relação existente entre os institutos é de gênero e espécie. Por buscar fins 

outros que não o de arrecadar, a extrafiscalidade pode tanto corresponder à intervenção 

econômica (onde se inserem as normas tributárias indutoras), quanto a objetivos que não estão 

diretamente relacionados à atuação do Estado na economia39. Um exemplo de norma 

tributária extrafiscal que não possui o componente da indução econômica é a isenção do 

Imposto de Renda conferida aos contribuintes que padecem doenças graves40. 

 A intervenção econômica é o elemento característico e principal objetivo da norma 

tributária indutora. Pressupondo um ambiente pautado pela economia de mercado e pelo 

liberalismo econômico, a intervenção do Estado na economia busca corrigir ou direcionar 

                                                 
36 Dados disponíveis em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudoTributarios/estatisticas/CTB2010.pdf>. Acesso em: 10 de 
junho de 2012. 
37 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005. 
38 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 30. 
39 “O gênero da ‘extrafiscalidade’ inclui todos os casos não vinculados nem à distribuição equitativa da carga 
tributária, nem à simplificação do sistema tributário. No dizer de José Marcos Domingues de Oliveira, a 
‘tributação extrafiscal é aquela orientada para fins outros que não a captação de dinheiro para o Erário, tais como 
a redistribuição da renda e da terra, a defesa da indústria nacional, a orientação dos investimentos para os setores 
produtivos ou mais adequados ao interesse público, a promoção do desenvolvimento regional ou setorial etc.’ 
Inclui, neste sentido, além das normas com função indutoras [...], outras que também se movem por razões não 
fiscais, mas desvinculadas da busca do impulsionamento econômico por parte do Estado.” SCHOUERI, Luís 
Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 32. 
40 Outro curioso exemplo do uso da tributação para fins extrafiscais é apresentado por Charles Adams. Segundo 
Adams, no período da Idade Média o povo muçulmano institui um tributo (jaliya) que era obrigatório apenas 
para cidadãos não muçulmanos, como os cristãos e judeus. Dessa forma, para evitar a tributação (e garantir 
proteção contra outras nações invasoras, como Roma), bastava apenas se converter ao Islamismo. ADAMS, 
Charles. For good and evil: the impacts of taxes in the course of civilization, 2nd ed. Lanham, Maryland: 
Madison Books, 2001, p. 133-135. 
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determinados comportamentos não compatíveis com objetivos constitucionais 

preestabelecidos, tais como a livre concorrência ou a busca do pleno emprego, no intuito de 

harmonizar os interesses do Estado Liberal com o Estado Social.  

Nesse sentido, a intervenção econômica estatal é realizada tanto de forma direta 

(também conhecida como “intervenção no domínio econômico”) como indireta (ou 

“intervenção sobre o domínio econômico”)41. Diretamente, o Estado intervém por absorção ou 

participação quando, no primeiro caso, atua monopolisticamente no exercício de atividade 

econômica (p.ex.: a produção de energia nuclear), ou, no segundo caso, exerce determinada 

atividade empresária, concorrendo com a iniciativa privada (p.ex.: a atividade de exploração e 

produção de petróleo, realizada pela Petrobras, uma sociedade de economia mista)42. Em 

ambos os casos há a chamada atuação do “Estado Empresário”43. Indiretamente, a intervenção 

estatal opera-se por direção quando o Estado impõe a realização de determinada conduta (p. 

ex.: o controle sobre os preços no mercado de combustíveis), não dando margem para os 

agentes econômicos disporem ou não da conduta imposta (há o componente da 

obrigatoriedade); e por indução, quando o Estado estimula ou desestimula determinados 

comportamentos dos agentes econômicos, mas sem a característica da imposição44. Ambas as 

formas de intervenção econômica, por direção ou por indução, materializam-se através de 

normas jurídicas, correspondendo ao exercício da atividade regulatória pelo Estado, a 

chamada “regulação econômica”, atividade que recebe amparo constitucional45. 

 Como o termo sugere, é no campo da intervenção por indução que se inserem as 

normas tributárias indutoras. Entretanto, qual a finalidade ou objetivo do Estado em intervir 

na economia via tributação? Luís Eduardo Schoueri aponta que são duas as principais 

motivações que justificam a regulação econômica estatal, incluindo a intervenção por meio de 

normas tributárias indutoras: a correção das chamadas “falhas de mercado” e a concretização 

de objetivos constitucionais46.  

                                                 
41 O uso das expressões “intervenção no domínio econômico” e “intervenção sobre o domínio econômico” é 
atribuído a Eros Roberto Grau. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 

(interpretação e crítica). São Paulo: Malheiros, 2007, p. 148. 
42 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 148. 
43 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 41-42. 
44 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 148-151. 
45 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. 
46 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 69-102. 
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Na primeira hipótese, o Estado se vale de normas tributárias indutoras no intuito de 

corrigir falhas de mercado, como a assimetria de informação, as falhas de concorrência e as 

externalidades negativas47. No segundo caso, a tributação indutora é utilizada no intuito de 

concretizar objetivos e princípios constitucionais, como os objetivos previstos no artigo 3º e 

seus incisos (p.ex.: a promoção do desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades 

sociais e regionais), ou os princípios estruturantes da Ordem Econômica insculpidos no artigo 

170 e seus incisos, tais como a livre iniciativa e a livre concorrência, a defesa do meio 

ambiente, a busca do pleno emprego, o tratamento favorecido para as empresas de pequeno 

porte etc.48 

 Percebe-se que o regime jurídico das normas tributárias indutoras impõe mais 

restrições à sua utilização do que o regime jurídico das normas tributárias em geral. Além de 

estarem vinculadas às limitações constitucionais ao poder de tributar49 e às regras de 

competência tributária (assim como as demais normas tributárias), as normas tributárias 

indutoras também vinculam-se aos princípios informadores da Ordem Econômica. Em virtude 

de sua função interventiva/regulatória, tais normas obedecem a regras próprias de 

competência, a chamada “competência regulatória”, vinculada à competência legislativa dos 

entes federativos, previstas no artigos 22 e 24 da Constituição Republicana de 1988.  

Dessa maneira, ao se instituir determinado tributo de natureza indutora, além da 

necessidade de se averiguar a sua compatibilidade com as limitações constitucionais ao poder 

de tributar e com a competência tributária do ente que o institui, também é necessário 

examinar se o respectivo ente federativo possui competência regulatória para tanto, a exemplo 

da competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual 

(CF/88, artigo 22, inciso VII), ou da competência legislativa concorrente que a União, os 

                                                 
47 Exemplo de externalidade negativa é a poluição gerada por uma fábrica ou indústria, repercutindo no meio 
ambiente da região na qual está estabelecida e, consequentemente, na esfera de terceiros, mas sem implicar em 
custos para o poluidor. Dessa maneira, através da instituição de uma norma tributária indutora, é possível corrigir 
tal falha internalizando os custos gerados pela poluição do agente econômico e permitindo reduzir o impacto 
ambiental gerado pelo empreendimento. Para um aprofundamento sobre o conceito de falhas de mercado e sua 
relação com a tributação cf. o item 2.2.2, e o Capítulo 3, item 3.3.4. 
48 São amplas e diversas as possibilidades de utilização da tributação indutora com a finalidade de concretização 
de princípios e objetivos constitucionais, como, por exemplo, a concessão de incentivos fiscais para a promoção 
do desenvolvimento econômico e redução das desigualdades sóciorregionais (hipótese expressamente prevista no 
artigo 43, § 2º e inciso III, e artigo 151, da CF/88), a utilização da tributação para a proteção da concorrência 
(CF/88, artigo 146-A), e a criação de regimes tributários simplificados para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, a exemplo da Lei do Simples Nacional (Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2004). 
49 Não obstante a necessidade de submissão às limitações constitucionais ao poder de tributar, nas hipóteses de 
elaboração de normas tributárias indutoras é possível que a própria Constituição institua exceções às referidas 
limitações como, por exemplo, nos casos dos chamados “impostos extrafiscais”, como o IPI, o II, o IE e o IOF. 
Cf. Capítulo 3, item 3.3.3.4.  
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Estados e o Distrito Federal possuem para legislar sobre a proteção do meio ambiente e sobre 

o controle da poluição (CF/88, artigo 24, inciso VI, parte final)50. 

As normas tributárias indutoras permitem ampla margem de pesquisa sob o enfoque 

do Direito e Economia, em particular devido à sua relação intrínseca com o Direito 

Econômico e com conceitos oriundos da Ciência Econômica, como o de falhas de mercado. A 

doutrina brasileira ainda não possui um trabalho robusto sobre as questões relativas à 

funcionalidade e eficiência na utilização de normas tributárias para fins de intervenção 

econômica, problemáticas que poderiam ser melhor respondidas por meio do referencial 

teórico e empírico do Law and Economics.  

 

2.2. FINANÇAS PÚBLICAS, POLÍTICA FISCAL E TEORIA DA TRIBUTAÇÃO  

 

 Para a abordagem adotada neste trabalho, os conceitos provenientes das Finanças 

Públicas e da Política Fiscal são fundamentais, sobretudo porque é no âmbito das Finanças 

Públicas Moderna (ou Economia do Setor Público)51 que se estudam diversos tópicos 

essenciais para a proposta de Análise Econômica do Direito Tributário a ser desenvolvida, a 

exemplo das falhas de mercado, da teoria da tributação, do conceito de eficiência 

econômica52, entre outros.  

 Para o jurista, a compreensão da tributação deve passar inevitavelmente pela sua 

função enquanto objeto de estudo da Ciência das Finanças. O impacto que o Direito 

Tributário gera na sociedade vai além de uma mera relação jurídica entre o Estado e o 

contribuinte, permeando toda a estrutura social, desde o financiamento das políticas públicas 

até o pagamento da dívida externa nacional. Dessa maneira, na criação e adaptação do sistema 

tributário o conhecimento oriundo das Finanças Públicas mostra-se não só desejável, mas 

imprescindível para que ele (o sistema tributário) atenda aos requisitos de justiça, equidade e 

eficiência53. 

                                                 
50 Sobre o tema: ELALI, André de Souza Dantas. 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. 109-114; SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005, p. 337-351. 
51 ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro. Apresentação. In: ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro (org). 
Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. IX.  
52 Apesar de pertinência para Economia do Setor Público, por razões de ordem metodológica a discussão sobre a 
eficiência econômica será desenvolvida no Capítulo 3. 
53 Roberto Quiroga Mosquera resume a importância das Finanças Públicas para o Direito Tributário: “[...] a 
investigação da ciência das finanças é, em princípio, o suporte necessário para o legislador produzir um sistema 
tributário de qualidade. Ou seja: os trabalhos produzidos pelos cientistas das finanças públicas presumem ser a 
matéria prima da ‘boa’ norma jurídico-tributária.” MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação e política fiscal. 
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2.2.1. Finanças Públicas, atividade financeira e tributação 

 

As Finanças Públicas (ou Ciência das Finanças) configuram-se como a contraparte 

econômica que estuda a atividade financeira estatal, analisando os fenômenos ligados à 

obtenção de receita e ao exercício do gasto público pelo Estado54.  

Relativamente à tributação, por atuar no plano do ser, as Finanças Públicas investigam 

o sistema tributário enquanto fato, permitindo ao jurista refletir sobre grau de eficácia social 

das normas tributárias editadas. Sob tal perspectiva, a Ciência das Finanças permite tanto 

analisar as características e implicações de um dado sistema tributário pré-estabelecido, como 

propor novos rearranjos ou modelos tributários que atendam as necessidades do Estado e da 

sociedade.  

Sobre a relação entre as Finanças Públicas e o Direito Financeiro, ambos possuem 

como objeto a análise e disciplina da atividade financeira do Estado. Mas enquanto o segundo 

possui caráter prescritivo, determinando os meios, a forma e a maneira de se obter e aplicar a 

receita pública através do direito positivo55, a Ciência das Finanças possui natureza descritiva, 

analisando no plano fático como ocorre a obtenção de receita e realização do gasto público e 

seu impacto sobre o sistema socioeconômico, inclusive de maneira a propor novos arranjos 

financeiros mais eficientes. 

Historicamente, apesar de possuir alguns estudos esparsos desde a Antiguidade, é 

somente no século XIX que a disciplina das Finanças Públicas ganha autonomia científica56. 

Nesse período, há significativa influência do trabalho de Adam Smith, The Wealth of Nations, 

que dedica parte de sua obra ao estudo da tributação e das finanças57. Autores como David 

Ricardo (Principles of Political Economy and Taxation), C. F. Bastable (Public Finance), e 

                                                                                                                                                         
In: BARRETO, Aires Fernandino et al. Segurança Jurídica na Tributação e estado de direito. São Paulo: 
Noeses, 2005, p. 558. 
54 “Ela é a disciplina que, pela investigação dos fatos, procura explicar os fenômenos ligados à obtenção e 

dispêndio do dinheiro necessário ao funcionamento dos serviços a cargo do Estado, ou de outras pessoas de 

direito público, assim como os efeitos outros resultantes dessa atividade governamental.” (grifos do autor). 
BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 6. A 
obra de Baleeiro é um clássico da literatura sobre Finanças Públicas no Brasil, em virtude de sua abordagem 
sistemática da matéria e por trazer diversas reflexões de teóricos estrangeiros, mas vinculando sua análise à 
realidade brasileira. 
55 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 33. 
56 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 10. 
57 Em sua obra, Adam Smith dedica o Livro Quinto ao estudo das finanças do Estado, discutindo inicialmente a 
questão do gasto público para, em seguida, tratar das fontes de receita do Estado, com ênfase nos tributos. Cabe a 
Smith o esboço e a condensação das principais características para um sistema tributário ótimo, tema que será 
retomado no item 2.2.4.1. Cf. SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas 

causas, vol. II. Trad. Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 149-312. 
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Knut Wicksell (Studies in the Theory of Public Finance)58, contribuíram expressivamente 

para estudos sobre as Finanças Públicas que se desenvolveram posteriormente. Com Keynes, 

na primeira metade século XX, há a aproximação da Ciência das Finanças com a Economia 

do Bem-estar, com amplo desenvolvimento da pesquisa sobre o papel da Política Fiscal como 

mecanismo de combate à inflação e ao desemprego (The General Theory of Employment, 

Interest and Money)59. 

  Na década de 1950 surge a obra de Richard Musgrave, The Theory of Public Finance: 

A Study in Public Economy, lançando as bases da Economia do Setor Público ou Finanças 

Públicas Moderna60. Nessa nova abordagem, há uma expansão do estudo da disciplina, agora 

tratando de temas como a teoria das falhas de mercado e o papel do governo para a sua 

correção, as falhas do governo, a análise e modelagem das políticas públicas, a teoria da 

tributação e o aperfeiçoamento dos sistemas tributários, o federalismo fiscal, a análise custo-

benefício, entre outros61.  

Do ponto de vista de sua justificação enquanto ramo científico, as Finanças Públicas 

surgem como instrumento de análise da atividade financeira do governo, fato que se consolida 

com o advento do Estado Fiscal. Dessa maneira, torna-se necessário uma ciência que 

investigue a fundo os fenômenos relacionados à obtenção de receita e realização de despesas 

(análise econômica positiva), bem como proponha novos modelos e práticas que aperfeiçoem 

o exercício da atividade fiscal (análise econômica normativa).  

Ao estudar a despesa pública, a Ciência das Finanças debruça-se sobre as questões 

relativas aos gastos governamentais realizados, via de regra, no cumprimento das atribuições 

básicas do Estado, tais como a prestação de serviços públicos, o financiamento de obras 

públicas, os gastos com pessoal na administração pública, a manutenção do sistema de 

seguridade social etc. As atribuições do governo que orientam a realização da despesa pública 

são resultado da proposta sociopolítica adotada pelo país. No caso brasileiro, a Constituição 

                                                 
58 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 15. 
59 “Foi depois do impacto da General Theory of Employment, Money e Interest, de Lord Keynes (1936), que a 
‘Política Fiscal’ veio a ser objeto de estudos mais atentos, dando origem a uma bibliografia já valiosa. Partindo 
dos conceitos teóricos desse festejado economista inglês, seus discípulos se bateram vivamente para que os 
instrumentos tributários e financeiros fossem empregados para alcançar-se e conservar-se o equilíbrio 
econômico, preservando-o de violentas flutuações ou oscilações cíclicas, isto é, tendências para o desemprego, 
ou, pelo contrário, para o sobre-emprego, inflação etc.” BALEEIRO, Aliomar. Cinco aulas de finanças e política 

fiscal, 2ª ed. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1975, p. 34. 
60 ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro. Apresentação. In: ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro (org). 
Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. IX. 
61 Na atualidade, a obra Economics of public sector, do professor da Universidade de Columbia Joseph E. 
Sitglitz, é referêcia no estudo da Economia do Setor Público. No Brasil, destacam-se as obras Economia do setor 

público no Brasil, organizada por Paulo Arvate e Ciro Biderman, e Finanças Públicas – teoria e prática no 

Brasil, de Fábio Giambiagi e Ana Paula Além. 
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Republicana de 1988 é o principal instrumento normativo que delimita e norteia a realização 

do gasto público, ao estabelecer um rol de funções governamentais que vão desde o 

financiamento de serviços como educação e saúde pública, até a estrutura do sistema 

previdenciário nacional. Nesse sentido, a estrutura jurídica e política do Estado, ao orientar a 

despesa pública, também repercute na obtenção de recursos públicos.  

Tradicionalmente, a forma de obtenção de recursos públicos distingue-se, quanto à sua 

fonte, em duas: as receitas originárias e as receitas derivadas62.  

As receitas originárias correspondem àquelas obtidas pelo Estado através de sua 

atuação no domínio econômico, onde há a exploração do seu próprio patrimônio no intuito de 

obter receita. Destacam-se, por exemplo, os lucros advindos de empresas públicas ou 

sociedades de econômica mista, ou a alienação ou a concessão de bens públicos (mediante 

contraprestação do particular) como fontes de receitas originárias.  

Em contrapartida, a obtenção de receitas derivadas é fruto de uma atuação não-

econômica do Estado, através da extração compulsória do patrimônio dos indivíduos, no 

exercício de sua soberania. Ao instituir uma multa pecuniária pelo cometimento de algum ato 

ilícito, ou ao convocar uma pessoa para prestar determinado serviço eleitoral ou desempenhar 

a função de jurado, o Estado obtém, direta ou indiretamente, receita (no segundo caso, a 

obtenção dá-se de maneira indireta, já que não há gasto com pessoal na convocação 

compulsória para a prestação de serviços públicos). Nos exemplos citados, seja na prestação 

de serviços públicos de maneira compulsória ou na imposição de multa com caráter 

pecuniário, se vislumbra, ao menos diretamente, um objetivo arrecadatório explícito por parte 

do governo. Para realizar sua função arrecadatória, o Estado se vale de sua receita derivada 

por excelência, os tributos. Eles correspondem à principal fonte de receita pública 

(compreendendo tanto as receitas originárias quanto derivadas) que o governo dispõe para o 

financiamento de gastos públicos63, representado a principal característica do Estado Fiscal, 

consoante discutido anteriormente64. Inclusive, a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que 

                                                 
62 FERNANDES, Edison Carlos. Adaptação da política fiscal em tempo de economia internacional integrada. In: 
VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). Direito tributário: política fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
130-131. 
63 Citando passagem de José Casalta Nabais, Marcelo Guerra Martins pondera que “Embora existam outras 
fontes capazes de fornecer dinheiro ao Estado, se for levado em conta as variáveis ‘quantidade relevante’ e 
‘perenidade’, conclui-se que os tributos ostentam maior qualidade em vista das demais espécies, o que os torna 
os itens principais de receita pública na atualidade [...].”MARTINS, Marcelo Guerra. Tributação, propriedade e 

igualdade fiscal: sob elementos de direito & economia. Rio da Janeiro: Elsevier, 2011, p. 155. 
64 Tomando como referência os dados apresentados no Anexo I, da Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012, que 
instituiu a Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2012, as receitas provenientes de 
tributos (que compreendem a “Receita Tributária” e a “Receita de Contribuições”) representarão 
aproximadamente 68% da arrecadação do corrente ano. Disponível em: 
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institui normas gerais de Direito Financeiro, confere papel de destaque para os tributos na 

composição da receita pública65.  

Sobre a relação entre receita e despesa pública, há entendimentos no sentido de que o 

aumento da carga tributária (receita pública derivada) durante toda a década de 1990 e até o 

presente, é resultado da conjuntura sociopolítica estatuída pela Constituição de 1988, que 

ampliou significativamente as atribuições do Estado, bem como realizou alterações estruturais 

do ponto de vista político e administrativo, que vão desde o aumento do gasto com pessoal até 

a flexibilização dos requisitos para a criação de novos municípios66. Essa alteração relativa às 

funções do governo, por óbvio, gerou um impacto no gasto público que influencia diretamente 

na principal fonte de receita pública, os tributos. 

  

2.2.2. Falhas de mercado 

 

 As falhas de mercado compõem um tópico de estudo fundamental para a teoria 

econômica moderna e para a Economia do Setor Público.  Apesar de já ter sido objeto de 

estudo de importantes economistas na segundo metade do século XX67, atribui-se à Francis 

M. Bator a autoria do termo “falhas de mercado”, com a publicação do artigo The Anatomy of 

Market Failure, em 195868. Mas o que são as falhas de mercado?  

Atualmente, em grande parte dos países, sobretudo do ocidente, a estrutura de trocas 

na sociedade é regida por uma economia de viés capitalista, pressupondo tanto a existência de 

um governo quanto a de um mercado. Nesse cenário, o governo não detém o monopólio de 

todos os bens de produção (caso contrário, estaríamos diante de um modelo socialista) e o 

mercado atua de maneira relativamente livre, obedecendo a determinadas limitações 

estipuladas pelo governo69. Em tal cenário, o paradigma do liberalismo clássico, de que o 

                                                                                                                                                         
<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/orcamento_12/L12595_12_Anexo_I.pdf>. 
Acesso em: 10 de junho de 2012. 
65 Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, 
as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu 
produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades.  
66 MACIEL, Everardo. Tópicos de administração tributária. In: VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). 
Direito tributário: política fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 337-338. 
67 Destaque para os trabalhos The Economics of Welfare (1920), de Arthur C. Pigou,  Welfare Economic and the 

Theory of the State (1952), de William J. Baumol, e The Pure Theory of Public Expenditure (1954), de Paul 
Samuelson. 
68 BATOR, Francis M. The Anatomy of Market Failure. In: The Quartely Journal of Economics, Volume 72, p. 
351-379, 1958. Neste artigo, Bator abordar aspectos gerais referentes às falhas de mercado e sua relação com a 
eficiência econômica e aprofunda a discussão sobre a questão das externalidades.  
69 ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro. Apresentação. In: ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro (org). 
Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. X. 
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mercado é capaz de autorregular-se quando diante de alguma problemática, não mais se 

aplica70.  

A desconstrução do paradigma da capacidade do mercado de autorregular-se ou 

autocorrigir-se quando diante de problemas que ele mesmo gera é o embrião do conceito de 

falhas de mercado. Como o termo sugere, as falhas de mercado correspondem a situações 

onde o mercado torna-se economicamente ineficiente, como, por exemplo, no fornecimento 

de determinados bens essenciais à coletividade ou na regulação da concorrência, causando 

prejuízos para os agentes econômicos e para a sociedade, com diminuição de bem-estar. Para 

que tais problemas não persistam, é atribuída ao Estado a função de corrigir as falhas de 

mercado existentes.  

A definição de quais são as falhas de mercado costumam variar entre os economistas e 

juristas, havendo quem indique apenas quatro falhas71, outros que destacam a existência de 

cinco72. Tomaremos por base a classificação adotada pelos teóricos das Finanças Públicas 

Moderna, que apontam seis falhas de mercado: a) a existência de bens públicos; b) as falhas 

de concorrência ou de competição; c) os mercados incompletos; d) as externalidades; e) a 

assimetria de informação; f) a inflação e o desemprego
73. Analisemos cada uma delas. 

Para a Ciência Econômica, os bens públicos possuem duas características peculiares 

que os distinguem dos bens privados74: seu consumo é não excludente e não rival75. A 

                                                 
70 A capacidade dos mercados, sob condições ideais, se auto-organizarem, garantindo uma alocação ótima dos 
recursos escassos, é representada pela célebre metáfora da “mão invisível”, proposta por Adam Smith na obra 
The Wealth of Nations. Apesar da popularidade da expressão, Smith somente a utiliza uma única vez em sua 
obra: “Portanto, já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar seu capital e fomentar a 
atividade nacional e dirigir de tal maneira essa atividade que seu produto tenha o máximo valor possível, cada 
indivíduo necessariamente se esforça por aumentar ao máximo possível a renda anual da sociedade. Geralmente, 
na realidade, ele não tenciona promover o interesse público nem sabe até que ponto o está promovendo. Ao 
preferir fomentar a atividade do país e não de outros países, ele tem em vista apenas sua própria segurança; e 
orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser de maior valor, visa apenas a seu próprio 
ganho e, neste, como em muitos outros casos, é levado como que por mão invisível a promover um objetivo que 
não fazia parte de suas intenções”.  SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e 

suas causas, vol. I. Trad. Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 379. 
71 É o caso de Robert Cooter e Thomas Ulen que, tomando por base conceitos da Microeconomia, apontam que 
as falhas de mercado são: a) monopólio e poder de mercado; b) externalidades; c) bens públicos e; d) assimetrias 
de informação. COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e 
Francisco Araújo da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 61-64. 
72 Luís Eduardo Schoueri, influenciado pela classificação de Fábio Nusdeo, indica como falhas de mercado: a) a 
mobilidade de fatores; b) o acesso à informação; c) a concentração econômica; d) as externalidades e; e) os bens 
coletivos. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 72-78. 
73 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas – teoria e prática no Brasil, 3ª ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2008, p. 4-8; STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. 
Norton & Company, 2000, p. 77-85.  
74 Cabe o registro de que o conceito econômico de “bens públicos” em nada se assemelha ao conceito jurídico 
adotado pelo direito civil/direito administrativo, para quem os “bens públicos” representam aqueles pertencentes 
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característica da não-rivalidade diz respeito ao fato de que o consumo de um bem público por 

um indivíduo não diminui ou prejudica o consumo do mesmo bem por outro indivíduo ou 

pela coletividade. A não-exclusão está relacionada à dificuldade, ou mesmo impossibilidade, 

de que os indivíduos sejam excluídos do consumo dos bens públicos. Um exemplo permite 

ilustrar essas características: a segurança pública, atribuição constitucional do Estado, é, do 

ponto de vista econômico, um bem público. Primeiro porque o “consumo” da segurança 

pública por um particular não interfere no consumo das demais pessoas que compõe a 

sociedade; em segundo lugar, é praticamente impossível excluir um indivíduo que, por 

exemplo, não paga tributos, dos benefícios resultantes da segurança pública garantida pelo 

governo. É possível pensar numa situação onde uma empresa passe a ofertar o serviço de 

segurança por um determinado preço. Alguns indivíduos poderão contratar o serviço, outros 

não. No entanto, a própria natureza do bem ofertado, “segurança”, torna extremamente 

dificultoso para a empresa excluir os indivíduos não pagantes, que estariam usufruindo do 

bem sem nenhum custo, situação conhecida como “problema do caroneiro” (no original: free-

rider problem)76. Dessa maneira, o mercado não possui incentivos para produzir bens 

públicos. 

Neste ponto, já é possível delinear as particularidades que tornam a existência de bens 

públicos uma das falhas de mercado: o mercado é ineficiente na produção desses bens, já que 

há a necessidade de provê-los à toda a população de maneira integral (ao menos em tese, não 

deve existir escassez) e não é possível deixar de fornecê-los aos indivíduos que não pagam 

pelo bem. Os bens privados (p.ex.: automóveis), por outro lado, são limitados, obedecendo às 

leis de oferta e demanda, e somente estão disponíveis àquelas pessoas dispostas a pagar por 

eles, excluindo do consumo os indivíduos que não desejam ou não podem pagar pelo bem.  

Outros exemplos de bens públicos são a defesa nacional, a atividade jurisdicional, o 

serviço de iluminação pública etc. Serviços públicos como educação, saúde e previdência são 

considerados como bens semipúblicos ou meritórios, já que, em certa medida, existem 

incentivos para o mercado ofertar tais bens, aplicando-se então o princípio da exclusão (a 

existência de escolas particulares e de planos de saúde e de previdência privada são exemplos 

                                                                                                                                                         
às pessoas jurídicas de direito público, podendo ou não ter uma destinação coletiva, conforme sejam bens de uso 
comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. 
75 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas – teoria e prática no Brasil, 3ª ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2008, p. 4-5. 
76 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 
da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 63. 
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da atuação do mercado na produção de bens semipúblicos)77. Por outro lado, o Estado 

também é obrigado a fornecer bens semipúblicos, em virtude de uma opção política vinculada 

à sua função enquanto garantidor de direitos básicos para a coletividade, característica que 

remonta ao Estado Social. 

Em virtude da superação do paradigma da autorregulação dos mercados, a ideia de 

“concorrência perfeita” – onde há a coexistência de diferentes empresas e o exercício de suas 

atividades alcança a eficiência econômica, sem causar distorções nos preços de seus bens e 

serviços – é utópica, servindo apenas como modelo teórico. A realidade demonstra que na 

realização de determinadas atividades econômicas o que se observa são as chamadas falhas de 

competição ou de concorrência, situações onde as interações entre diferentes agentes 

econômicos não alcançam a eficiência, seja devido à existência de monopólios (apenas um 

produtor do mesmo bem ou serviço) ou de oligopólios (poucos produtores do mesmo bem ou 

serviço)78. As razões que conduzem à existência de um monopólio são diversas, podendo ser 

resultado de economias de escala na produção – a empresa monopolista, já estabelecida, tem 

condições de operar com baixos custos, dificultando a entrada de novas empresas, que terão 

que fazer altos investimentos sem terem a certeza de que poderão ofertar seus produtos por 

um valor semelhante ao da empresa dominante; há também os casos dos chamados 

“monopólios naturais”, situações onde é menos oneroso e mais eficiente a existência de um 

único agente econômico produzindo determinado bem do que vários agentes atuando 

individualmente, com altos custos de produção79. Exemplos de monopólios naturais são o 

fornecimento de energia elétrica e o serviço de saneamento básico. 

Num ambiente no qual há a existência de monopólio, o agente econômico monopolista 

irá determinar o preço do seu produto e, a depender da essencialidade do bem, o consumidor 

não terá outra alternativa a não ser adquiri-lo, situação que pode configurar-se como abuso de 

poder econômico, gerando ineficiência e perda de bem-estar. Como forma de corrigir as 

falhas de concorrência e a existência de monopólios, o Estado pode atuar de duas maneiras: 

regulando os mercados, de maneira a determinar as regras básicas e os limites no exercício do 

                                                 
77 GARCIA, Manuel Enriquez. O setor público. In: PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marcos 
Antonio Sandoval de (org.). Manual de economia, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 521. 
78 STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 77. 
79 STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 78. 
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poder econômico pelas empresas80; ou assumindo diretamente, e de maneira monopolística, o 

exercício de determinadas atividades econômicas, por meio de empresas estatais81. 

A terceira falha de mercado, os mercados incompletos, corresponde às situações nas 

quais, mesmo diante do baixo custo de produção de um bem ou serviço relativamente ao 

preço que os consumidores estão dispostos a pagar, o mercado não se mostra capaz de ofertar 

tais bens. Em contraposição, no mercado completo, as empresas estão aptas a fornecer 

qualquer bem ou serviço, desde que o custo de produção seja inferior ao valor que os 

consumidores se dispõem a pagar82. A existência de mercados incompletos é resultado do 

desinteresse das empresas em assumirem certos riscos na provisão de bens ou serviços, seja 

porque o ambiente institucional não se mostra favorável ou porque não possuem incentivos 

para tanto. Um mercado financeiro ou de capitais pouco desenvolvido (tornando difícil a 

obtenção de crédito) ou a existência de altos custos de transação ou de assimetrias de 

informação, são características que influenciam na existência de mercados incompletos83. 

Dessa forma, cabe ao governo fomentar determinadas atividades, seja diminuindo custos de 

transação e de conformidade, ou disponibilizando crédito para o financiamento de novos 

empreendimentos. A manutenção de um sistema financeiro estável e desenvolvido também 

contribui para a correção dos mercados incompletos.   

Normalmente, no mercado as relações de troca ou intercâmbio são voluntárias e 

repercutem apenas nas pessoas envolvidas; os indivíduos que desejam barganhar determinado 

bem irão assumir todos os custos e benefícios resultantes da relação. No entanto, em certos 

casos, os custos ou benefícios provenientes das relações de troca no mercado atingem 

terceiras pessoas que, em princípio, não possuem nenhum vínculo com os agentes envolvidos 

inicialmente. Essa falha de mercado, resultante da interferência não intencional na esfera 

econômica de terceiros, é denominada de externalidades
84. Quando as ações dos agentes 

                                                 
80 No Brasil, a regulação econômica sofreu ampla expansão após o período das privatizações (ou desestatizações) 
no início dos anos 1990. Na atualidade, setores como petróleo e gás natural, energia elétrica e telecomunicações 
são amplamente regulados por órgãos governamentais, as chamadas “agências reguladoras”.  
81 Dessa forma, o Estado transforma um monopólio natural em monopólio legal. É o caso das atividades de 
exploração e produção de petróleo, que, até a metade de década de 1990, somente era realizada pela Petróleo 
Brasileiro S.A. (uma sociedade de economia mista), situação que se modificou com a edição da Emenda 
Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995, que flexibilizou o monopólio sobre as referidas atividades, 
permitindo a inserção de empresas privadas no setor petrolífero. No Brasil, ainda hoje a produção de energia 
nuclear configura-se como um monopólio legal, sendo de competência privativa da União, por força do disposto 
no artigo 21, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988. 
82 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas – teoria e prática no Brasil, 3ª ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2008, p. 7. 
83 STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 82. 
84 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 
da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 61. 
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econômicos resultam em benefícios indiretos para a sociedade, temos uma externalidade 

positiva. Um exemplo é a aquisição, reforma e ocupação, por um particular, de um imóvel 

abandonado em determinado bairro, representando um ganho de segurança e saneamento para 

os habitantes da vizinhança. Por outro lado, quando o exercício de determinada atividade 

econômica resulta em custos para terceiros não envolvidos, há uma externalidade negativa. 

Exemplo clássico de externalidade negativa é a poluição ambiental gerada por uma fábrica; 

essa poluição resultará em prejuízos para a população que reside próximo ao 

empreendimento, que vão desde gastos com tratamentos médicos até problemas com o 

abastecimento de água para consumo. Para que as externalidades negativas não persistam, 

torna-se necessário a criação de mecanismos que permitam a “internalização” das 

externalidades pelos agentes causadores. Nesse sentido, o Estado pode atuar instituindo 

multas ou tributos, ou regulamentando determinadas atividades, de maneira a criar um 

desincentivo à atuação dos agentes econômicos na produção de externalidades negativas. Já as 

externalidades positivas, por resultarem num ganho de bem-estar para a população, devem ser 

incentivadas pelo governo, seja mediante produção direta ou pela concessão de subsídios à 

iniciativa privada85.  

Nem sempre as partes envolvidas em uma relação de troca no mercado dispõem de 

amplas informações acerca do bem ou serviço objeto de transação. Existem situações onde o 

desequilíbrio informacional é tão grave que pode impedir a realização da transação, 

resultando na falha de mercado conhecida como assimetria de informação
86. Em tais casos, o 

Estado pode criar normas que tragam segurança às transações entre indivíduos, sobretudo 

quando uma das partes encontra-se em desvantagem relativamente às informações necessárias 

para a realização de determinado negócio87; há também a possibilidade do governo impor aos 

agentes econômicos a divulgação de informações para o mercado88. 

                                                 
85 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas – teoria e prática no Brasil, 3ª ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2008, p. 7. 
86 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 
da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 65. 
87 No ordenamento jurídico brasileiro, as normas relativas aos vícios redibitórios no Direito Civil e à 
responsabilidade por vício do produto e do serviço no Direito do Consumidor funcionam como “cláusulas de 
garantia” aos contratantes, mitigando as eventuais assimetrias de informação existentes nas relações contratuais. 
88 No Brasil, assim como em outros países, um exemplo da utilização da regulação econômica para corrigir as 
assimetrias de informação é a criação, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de normas destinadas às 
empresas que possuem ações negociadas em bolsa de valores, obrigando-as que forneçam ao público 
informações básicas relativas aos seus negócios, de maneira a diminuir o desequilíbrio informacional existente 
entre elas (as empresas) e os investidores e demais agentes que atuam no mercado de capitais. 
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Sobre a inflação e o desemprego, ambos talvez representem o principal indício de que, 

em determinadas situações, o mercado não funciona de maneira correta89. A quebra da Bolsa 

de Nova York em 1929 e da crise do subprime em 2008-2009 são exemplos clássicos nas 

quais a solução de mercado é insuficiente ou ineficiente na manutenção de níveis ótimos de 

emprego e inflação. Dessa maneira, atribui-se ao Estado a tarefa de corrigir as falhas relativas 

à inflação e ao desemprego. Apesar de corresponderem à problemáticas de caráter 

macroeconômico, a tributação e, sobretudo, a Política Fiscal desempenham um papel 

fundamental na estabilização econômica, colaborando para se atingir baixos índices de 

inflação e desemprego. 

Ante o exposto, percebe-se que as Finanças Públicas Moderna e a Ciência Econômica 

em geral estudam a questão das falhas de mercado, em particular, devido ao papel atribuído 

ao governo na sua correção. Para o presente estudo, interessa-nos o impacto que a tributação 

exerce tanto na correção quanto no estímulo das falhas de mercado, discussão que será 

retomada no Capítulo 3. 

 

2.2.3. Política Fiscal  

 

 Conforme visto no tópico anterior, o Estado pode utilizar diversos instrumentos para 

corrigir as falhas de mercado. Via de regra, a regulação econômica (e a atuação normativa de 

maneira geral) é um desses instrumentos nos quais o governo, por meio de normas 

regulatórias, direciona a economia e tenta minimizar os impactos indesejáveis ou 

imprevisíveis gerados pelo mercado. A própria tributação indutora também é importante 

instrumento de regulação econômica, sobretudo no que diz respeito à correção das 

externalidades90. 

 Quando o Estado intervém na economia ou promove certa política visando a corrigir 

alguma falha de mercado, ele nada mais faz do que exercer sua atribuição básica, daí a 

denominação “funções do governo”. Mas tal perspectiva interventiva/corretiva, antes de 

reprimir o mercado, o pressupõe, já que sem ele não há como obter os recursos básicos 

                                                 
89 Sobre o tema, Stiglitz destaca: Most economists take the high levels of unemployment as prima facie evidence 

that something is not working well in the market. To some economists, high unemployment is the most dramatic 

and most convincing evidence of market failure. (em tradução livre: “A maioria dos economistas interpreta os 
altos níveis de desemprego como evidência prima facie de que algo não está funcionando bem no mercado. Para 
alguns economistas, o desemprego elevado é a mais dramática e convincente evidência de falha de mercado.”). 
STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 85.  
90 Cf. item 2.1.3. 
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necessários ao financiamento do Estado. Esse detalhe diferencia o paradigma intervencionista 

do Estado Social da proposta regulatória do Estado Democrático contemporâneo.  

 Do ponto de vista das Finanças Públicas, a Política Fiscal funciona como importante 

instrumento de correção das falhas de mercado. Através dela o governo alcança objetivos que 

vão desde a obtenção de receita e financiamento dos bens públicos até a redistribuição de 

riqueza. Em certo aspecto, a Política Fiscal possui relação com a regulação 

econômica/extrafiscalidade onde, por vezes, a finalidade da medida utilizada é comum a 

ambos os institutos91. Por outro lado, a Política Fiscal não se subsume apenas ao seu 

componente tributário. Ela diz respeito ao conjunto de medidas relacionadas tanto à receita 

quando à despesa pública92.  

A Política Fiscal também pode ser analisada sob o prisma da Macroeconomia, que 

estuda a relação entre os chamados “grande agregados”, como a renda nacional, o nível de 

emprego, o consumo, a poupança etc.93 Em conjunto com a Política Monetária, a Política 

Fiscal é um importante instrumento de política econômica, sobretudo quando utilizado como 

medida anticíclica94. Aqui, então, encontramos uma outra faceta da Política Fiscal que vai 

além da correção das falhas de mercado clássicas, como a concentração econômica ou as 

externalidades. Através dela o Estado consegue direcionar a economia buscando a eficiência 

do mercado e o crescimento econômico.   

No contexto da Ciência das Finanças contemporânea, quem primeiro delineou as 

funções do governo através da Política Fiscal foram Richard Musgrave e Peggy Musgrave, na 

                                                 
91 Nesse sentido, Aliomar Baleeiro destaca: “Em verdade, a despeito das novidades terminológicas, a ‘Política 
Fiscal’ é apenas nova aplicação dos instrumentos financeiros para fins ‘extrafiscais’. A Política Fiscal, no campo 
econômico, era bem conhecida dos clássicos para o protecionismo por meio de impostos alfandegários. Alguns 
advogam para fins ‘sócio-políticos’, como preferia dizer Seligman referindo-se às tendências de reforma social 
pelo tributo, defendidas por Wagner. Hoje, a política anticíclica de modificação da conjuntura e da estrutura atrai 
as atenções em finanças extrafiscais.” BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças, 14ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1990, p. 28. 
92 “Política fiscal deve ser entendida aqui como o conjunto de medidas relativas ao regime tributário, gastos 
públicos, endividamento interno e externo do Estado e as operações e situação financeira das entidades e 
organismos autônomos ou estatais, por meio dos quais se determinam o montante e a distribuição dos 
investimentos e o consumo públicos como componentes da despesa nacional. A política fiscal utiliza os tributos 
e os gastos do governo para regular a atividade econômica, em particular, para neutralizas as eventuais 
tendências à depressão e à inflação.” (grifos do autor). MATIAS-PEREIRA, José. Finanças públicas: a política 

orçamentária no Brasil, 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 142. 
93 NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico, 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 89-90.  
94 Sobre o conceito de “ciclo econômico” e o uso da tributação como medida anticíclica, cf. Capítulo 4, item 
3.4.4.6. 
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obra Public Finance In Theory and Pratice. Segundo os economistas, são três as funções do 

governo: a) a função alocativa; b) a função distributiva e; c) a função estabilizadora
95.   

A função alocativa corresponde à atribuição do Estado em fornecer bens públicos. 

Novamente utiliza-se aqui a expressão “bens públicos” como representando uma das falhas de 

mercado. Dessa forma, em virtude do mercado ser ineficiente na produção dos bens públicos, 

como educação, atividade jurisdicional e segurança pública, já que o consumo desses bens são 

não-excludentes e não-rivais, cabe ao governo garantir o seu fornecimento. Mas para que haja 

a provisão desses bens, o Estado necessita de recursos obtidos mediante a tributação. A 

questão perpassa, então, tanto pela eficiência na atividade arrecadatória quanto na eficiência 

do gasto público, já que a primeira fornece o suporte financeiro ao Estado para produzir os 

bens públicos, enquanto que a segunda irá definir se os bens públicos estão sendo ofertados 

conforme as necessidades e diretrizes sociopolíticas definidas pela coletividade96. Nesse 

sentido, do ponto de vista jurídico, a Constituição Federal representa o mais importante 

componente direcionador da função alocativa, já que ela determina quais os bens públicos são 

reputados como essenciais e de fornecimento obrigatório, além de regular o principal 

mecanismo de obtenção de receita pública, os tributos. Mas, para além das normas 

constitucionais, a participação popular e a garantia de um ambiente democrático pleno 

também são de importância fundamental na definição dos rumos da Política Fiscal na 

perspectiva da função alocativa, já que, em último grau, é a sociedade, por meio dos seus 

representantes, que irá determinar quais bens públicos são considerados essenciais e até que 

ponto os indivíduos estão dispostos a pagar por eles97. 

Como o termo sugere, a função distributiva representa o papel do governo em realizar 

a distribuição de riqueza. Do ponto de vista da Política Fiscal, as possibilidades de 

distribuição de riqueza são diversas. A própria tributação é, mesmo indiretamente, uma forma 

de redistribuir riqueza, ao menos na sua função alocativa, já que o Estado utilizará a receita 

obtida para prover bens públicos, o que, em certa medida, trará um ganho de bem-estar a toda 

a população. Mas o governo também pode particularizar os mecanismos de redistribuição de 

riqueza mediante a atividade fiscal, como, por exemplo, instituindo critérios diferenciados de 

                                                 
95 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Trad. Carlos André 
Primo Braga. São Paulo: Campus/EDUSP, 1980, p. 6.  
96 “[...] a função alocativa, como uma das metas de política fiscal de qualquer governo, está diretamente ligada à 
eficiência do gasto público e à equidade da expropriação do patrimônio particular.” MOSQUERA, Roberto 
Quiroga. Tributação e política fiscal. In: BARRETO, Aires Fernandino et al. Segurança Jurídica na Tributação 

e estado de direito. São Paulo: Noeses, 2005, p. 577. 
97 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas – teoria e prática no Brasil, 3ª ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2008, p. 12. 
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tributação da renda, tributando mais quem aufere mais rendimentos e tributando menos (ou 

não tributando) quem pouco aufere. Dessa forma, a receita obtida das pessoas com maior 

nível de renda poderá ser redistribuída pelo Estado por meio de políticas públicas, 

beneficiando principalmente a parcela da população mais desfavorecida. Essa redistribuição 

pode ser dar de maneira indireta, na provisão de bens públicos como saúde ou educação, ou 

diretamente, através de programas assistencialistas que garantam aos indivíduos um nível 

mínimo de renda, desde que atendidos determinados requisitos98. Ainda sob a perspectiva da 

tributação, a função distributiva também pode se manifestar através da concessão de 

incentivos fiscais destinados a reduzir as desigualdades regionais. De fato, ainda hoje o Brasil 

padece de graves desigualdades entre suas regiões socioeconômicas, o que resulta num 

impacto direto no nível de bem-estar das populações das diferentes localidades, com destaque 

para as regiões Norte e Nordeste, as menos favorecidas. Dessa forma, valendo-se de regimes 

diferenciados de tributação, é possível atingir a redistribuição de riqueza tributando menos as 

regiões com menor nível de desenvolvimento socioeconômico. Por fim, uma última forma de 

utilizar a Política Fiscal para fins redistributivos está na atribuição de alíquotas diferenciadas 

relativamente a impostos sobre produtos considerados essenciais ou não. Dessa forma, o 

legislador pode instituir maior tributação sobre bens considerados “luxuosos” ou não 

essenciais, e tributar menos aqueles avaliados como de caráter essencial, como os produtos 

que compõem a chamada “cesta básica”99. 

A última das funções do governo é a função estabilizadora. Nela, o Estado, através da 

Política Fiscal, busca a manutenção de níveis ótimos de empregabilidade e baixos índices de 

inflação, o que, num macroaspecto, corresponde à busca pelo crescimento/desenvolvimento 

econômico. Conforme afirmado anteriormente, coube a Keynes, na sua obra The General 

Theory of Employment, Interest and Money, destacar o papel do governo em garantir baixos 

índices de desemprego e inflação, objetivos que poderiam ser alcançados mediante as 

                                                 
98 No Brasil, atualmente o principal programa de redistribuição de renda adotado na esfera federal é o “Programa 
Bolsa Família”, fornecendo para as famílias que se encontram em determinada faixa de renda e de número de 
dependentes um subsídio mensal que varia de R$ 32,00 a R$ 306,00, desde que atendidas determinadas 
condições, como a manutenção das crianças e adolescentes na escola e o acompanhamento do estado de saúde 
dos familiares. Informações disponíveis em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>. Acesso em: 10 de junho de 
2012. 
99 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação e política fiscal. In: BARRETO, Aires Fernandino et al. 
Segurança Jurídica na Tributação e estado de direito. São Paulo: Noeses, 2005, p. 578. A Constituição Federal 
possui relevante papel no que diz respeito à utilização de critérios diferenciados de tributação para fins de 
redistribuição de riqueza, ao prever o chamado “princípio da seletividade”, permitindo que as alíquotas do IPI e 
do ICMS variem conforme a essencialidade do produto (CF/88, art. 153, IV e § 3º, I; art. 155, II e § 2º, III). 
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Políticas Fiscal e Monetária100. Relativamente à Política Fiscal, o Estado pode se valer de 

medidas tributárias, por exemplo, diminuindo a tributação sobre o consumo, o que ocasionará 

numa elevação no nível de consumo e, indiretamente, fomentará a produção no setor privado, 

demandando novos postos de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a variação da tributação sobre 

o consumo, mesmo que buscando atingir altos níveis de emprego, deve ser manejada de forma 

a não resultar em uma demanda não controlada por produtos, o que implicaria em 

desestabilização de preços e aumento da inflação. Por outro lado, o governo pode aumentar o 

gasto público em setores como o de infraestrutura, o que também permitirá alcançar níveis 

ótimos de empregabilidade.  A tributação incidente sobre o trabalho é fator determinante no 

nível de emprego da sociedade, já que uma alta carga tributária diminuirá o nível de emprego 

e incentivará a informalidade no mercado de trabalho. A manutenção de um sistema tributário 

seguro e transparente também são características que permitem, em certo grau, a estabilização 

dos preços e o controle da inflação101. 

Acerca da Política Fiscal e das funções do governo, é nítida a relação existente entre 

os referidos institutos e a teoria tributária como um todo, tanto os ramos que derivam da 

Ciência Econômica quanto os que emanam da Ciência Jurídica. O Direito contribui com o 

suporte normativo e cogente para a atuação do Estado na consecução de suas funções, 

enquanto que a Economia descortina a realidade social e constrói modelos que permitam 

alcançar eficiência econômica, justiça fiscal e distribuição de riqueza. Nesse cenário, a 

tributação ganha relevo, já que ela repercute, direta ou indiretamente, em todas as funções do 

governo, principalmente devido ao seu caráter de essencialidade para a manutenção do 

aparelho estatal.  

 

2.2.4. Teoria da tributação 

  

 Coube à Economia do Setor Público elaborar um tópico específico para o estudo do 

fenômeno tributário, a chamada “teoria da tributação”. É através dela que são investigadas 

                                                 
100 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas – teoria e prática no Brasil, 3ª ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2008, p. 14-15. 
101 Roberto Quiroga Mosquera conclui que “Um sistema tributário que prestigie os direitos sociais dos 
trabalhadores e, ao mesmo tempo, incentive o oferecimento de novos postos de trabalho por parte dos 
empregadores, cumpre uma função especial dentro da política fiscal: a função estabilizadora. A tarefa de 
arrecadas tributos, para atender gastos com os direitos sociais de um País, deve estar atrelada à preocupação do 
Estado de não inibir a oferta de empregos na sociedade. A necessidade constante de suprir os cofres públicos 
com recursos suficientes para atendimento das necessidades públicas, não deve provocar solavancos nos preços 
praticados no mercado.” MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação e política fiscal. In: BARRETO, Aires 
Fernandino et al. Segurança Jurídica na Tributação e estado de direito. São Paulo: Noeses, 2005, p. 578-579. 
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questões como: qual a relação entre tributação e eficiência econômica; quem de fato paga os 

tributos; qual o melhor modelo de distribuição de competências tributárias entre os entes que 

compõe a Federação, entre outras. Por meio da teoria da tributação, os economistas analisam 

o funcionamento do sistema tributário e propõem modelos teóricos que permitam aperfeiçoá-

lo.  

 A incidência tributária, por exemplo, investiga como é distribuído o encargo tributário 

entre os indivíduos, ou melhor, quem são os reais pagadores de impostos. Para além de 

discussões de cunho jurídico acerca do sujeito passivo da obrigação tributária, a teoria da 

incidência tributária analisa como se dá a transferência do ônus tributário para os indivíduos. 

Por exemplo, numa determinada atividade empresarial, parcela da carga tributária da empresa 

pode ser repassada (e geralmente é) para o preço final do seu produto ou serviço, permitindo, 

mesmo indiretamente, a transferência do encargo tributário para o consumidor final; por outro 

lado, é possível que a empresa, como forma de tornar seus produtos ou serviços mais 

competitivos, internalize os custos tributários diminuindo os salários dos seus empregados102. 

Tais transferências podem resultar em sérias perdas de eficiência, repercutindo no nível de 

bem-estar da sociedade. Dessa maneira, as questões envolvendo a incidência legal (quem a lei 

diz que deve pagar os tributos) e a incidência econômica (quem realmente paga) são de 

extrema importância para os que lidam com as normas que instituem e disciplinam tributos, 

em particular os legisladores e juízes. No contexto jurídico brasileiro, a incidência tributária 

pode fornecer subsídios para a solução de problemáticas relativas à repetição de indébitos 

tributários dos chamados “tributos indiretos”, quando o ônus fiscal é pago não pelo obrigado 

legal, mas por terceiro alheio à relação jurídico-tributária103. 

 A teoria da tributação também discute as implicações do desenho federativo e da 

distribuição de competências relativas ao sistema tributário, tópico conhecido como 

federalismo fiscal. Sob sua lente, para além das questões de caráter político e constitucional, o 

debate recai sobre quais são, do ponto de vista da eficiência econômica e da administração 

                                                 
102 SIQUEIRA, Marcelo Letteri; RAMOS, Francisco S. Incidência tributária. In: ARVATE, Paulo; BIDERMAN, 
Ciro (org). Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 155-156; STIGLITZ, Joseph 
E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 482-483. 
103 A questão ainda suscita amplas discussões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, até o momento, 
vem entendendo, com base no artigo 166 do CTN (“A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido 
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”) e na 
Súmula nº 71 do STF (“Embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto”), não ser possível 
a repetição de indébito por terceiros que suportam o ônus tributário dos tributos indiretos. 
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pública, os melhores modelos de distribuição de competências tributárias104. O federalismo 

fiscal se propõe a investigar, por exemplo, qual a razão do imposto sobre a renda ser cobrado 

pela União, enquanto o imposto sobre a propriedade territorial urbana ser de competência 

municipal; ou o que justifica o fornecimento de determinados bens públicos serem de 

competência municipal e não federal, como o serviço de iluminação pública. Novamente, a 

matéria ganha importância no Brasil, sobretudo em virtude das discussões relativas à 

atribuição de competências para os impostos sobre consumo, como o ICMS e o ISS, e as 

repercussões de cunho político e econômico resultantes da chamada “guerra fiscal”105. 

 Como se vê, o tema é vasto, e não seria possível uma análise pormenorizada sobre os 

diversos subtópicos que compõem a teoria da tributação. Para nós, interessam-nos, sobretudo, 

os aspectos gerais relativos à teoria da tributação, em particular as características relacionadas 

ao “sistema tributário ideal”, que funcionam como conteúdo básico e substrato teórico 

suficiente para as premissas adotadas pelo trabalho. Outras matérias, como a relação entre 

tributação e eficiência econômica, e a tributação ótima, serão discutidas em tópicos 

posteriores.  

 

2.2.4.1. Sistema tributário: princípios gerais 

 

 No estudo da tributação, desde há muito tempo os economistas discutem quais seriam 

as características que um sistema tributário deve possuir para que seja considerado bom, 

adequado ou ideal. As discussões sobre o tema remontam desde a economia clássica, mas 

seus ecos reverberam até a atualidade, já que as questões relativas à qualidade da tributação 

permanecem as mesmas.  

                                                 
104 “[...] pode-se dizer que o federalismo fiscal procura estabelecer parâmetros de racionalidade e eficiência 
econômica que orientem os ajustes na organização das federações, à medida que o processo político permita tais 
alterações.” MENDES, Marcos. Federalismo fiscal. In: ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro (org). Economia do 

setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 423. Sobre o tema, cf. STIGLITZ, Joseph E. 
Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, cap. 26. 
105 “De fato, o Brasil adota um dos sistemas mais incomuns de alocação de competências tributárias entre os 
diversos níveis de governo, afastando-se em diversos aspectos das recomendações tradicionais da literatura do 
federalismo fiscal. O sistema brasileiro atribui tributos sobre bases móveis, como o ICMS e o ISS, a entes 
subnacionais, estimulando a guerra fiscal intergovernamental predatória e impondo enormes barreiras ao 
desenvolvimento econômico nacional. Ademais, o sistema atual é amplamente confuso, levando a custos 
significativos de administração tributária e de conformidade por parte dos contribuintes, bem como a ineficiência 
na alocação de recursos econômicos.” RUBINSTEIN, Flávio. A repartição de competências tributárias no Brasil 
sob a ótica da teoria normativa do federalismo fiscal. In: VASCONCELLOS, Roberto França de (coord.). 
Direito tributário: política fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 243. 
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 Adam Smith, em sua obra The Wealth of Nations, dedicou todo um capítulo ao estudo 

da tributação106. Logo de início, o economista escocês elenca as quatro máximas relativas aos 

impostos que podem ser resumidas em: a) equidade; b) certeza; c) conveniência do 

pagamento e; d) economia no recolhimento
107. A equidade corresponde à necessidade de os 

impostos serem cobrados conforme as capacidades econômicas dos contribuintes. Nesse 

sentido, a medida da tributação deve levar em conta critérios de proporcionalidade 

relativamente à renda ou ao patrimônio dos indivíduos. A característica da certeza diz respeito 

ao dever do Estado em garantir amplo conhecimento ao contribuinte sobre as características, 

data e forma de pagamento, valores e demais informações relativas ao tributo que está sendo 

pago. Dessa maneira, evitam-se surpresas no pagamento dos tributos e permite-se um mínimo 

de previsibilidade sobre as formas de exação instituídas pelo governo. Por conveniência de 

pagamento Smith quer se referir ao fato de que a cobrança dos tributos deve ser feita da 

maneira e nos momentos que sejam mais oportunos para o contribuinte. Por fim, a economia 

no recolhimento implica que a atividade de arrecadação não deve ser onerosa ao ponto de se 

sobrepor ao valor arrecadado com os tributos. Além disso, a extração fiscal deve ser pensada 

de maneira a não causar um impacto demasiado na atividade econômica dos indivíduos, ao 

ponto de desestimulá-los a manter seus negócios ou compeli-los a cometer ilícitos no intuito 

de evitar a tributação, o que, de certa forma, também reduziria o montante arrecadado.   

 Contemporaneamente, com os trabalhos da Economia do Setor Público, as 

características que informam a criação de um bom sistema tributário são mais amplas, mas 

mantém a essência das máximas de Smith. Segundo Joseph Stiglitz, serão cinco as principais 

características de um sistema tributário ideal: a) eficiência econômica; b) simplicidade; c) 

flexibilidade; d) transparência e; e) equidade
108. Vejamos cada uma das características 

separadamente. 

A eficiência econômica determina que o sistema tributário não deve causar distorções 

na economia (ou deve causar o mínimo de distorções possíveis). Todos os tributos afetam o 

comportamento dos indivíduos, já que reduzem seu poder de compra. Se, por exemplo, há um 

                                                 
106 SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas, vol. II. Trad. Luiz João 
Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1983, Livro Quinto, Capítulo II. 
107 SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas, vol. II. Trad. Luiz João 
Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 247-249. Aliomar Baleeiro afirma que o papel de Smith na 
formulação das quatro máximas para a criação de um sistema tributário ótimo foi o de compilador, sendo 
influenciado pelas proposições de Pierre Boisguillebert, Pietro Verri e Johann Heinrich Gottlob von Justi. 
BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 221. 
108 No original: economic efficiency, administrative simplicity, flexibility, political responsibility, e fairness. 
STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 457-
458.  
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aumento na alíquota do Imposto de Renda, essa alteração inevitavelmente irá reduzir o poder 

aquisitivo de parte da população. A questão passa a ser quando um tributo causa distorções ao 

ponto de induzir, seja por meios lícitos ou ilícitos, os indivíduos a evitarem a tributação 

(p.ex.: consumindo menos ou sonegando). Por outro lado, há que se observar a possibilidade 

da tributação ser utilizada, de forma deliberada, como instrumento de intervenção econômica, 

mesmo que resulte em efeitos distorcivos. Essa é a característica da tributação indutora, 

conforme visto anteriormente, que pode ser utilizada como mecanismo de correção de falhas 

de mercado109. 

A característica da simplicidade representa a necessidade de os sistemas tributários 

terem baixo custo, tanto para o Fisco quanto para o contribuinte110. No caso do Fisco, a 

cobrança e gestão dos tributos deve ser feita da maneira menos onerosa e mais eficiente 

possível. Não é razoável que os custos da atividade de arrecadação se sobreponham ou sejam 

equivalentes ao próprio valor arrecadado. Do ponto de vista do contribuinte, a questão não é 

apenas o valor do tributo em si, mas todos os custos vinculados ao cumprimento da obrigação 

tributária, tais como a contratação de contadores e especialistas que conheçam a legislação 

tributária, a elaboração de declarações, a manutenção de arquivos com dados fiscais etc. A 

legislação tributária desempenha um papel fundamental na determinação da complexidade ou 

simplicidade do sistema tributário, em particular no que tange ao cumprimento das demais 

obrigações atreladas ao pagamento dos tributos (no Brasil, comumente conhecidas como 

“obrigações tributárias acessórias”)111. 

A flexibilidade denota a capacidade de adaptação do sistema tributário às mudanças 

ocorridas na conjuntura econômica112. Para tanto, é necessário que a legislação tributária não 

seja rígida a tal ponto que possa impedir ou prejudicar modificações do sistema tributário, 

sobretudo em tempos de crise. Por óbvio que tal capacidade de adaptação deve respeitar 

direitos fundamentais do contribuinte, principalmente aqueles destinados a limitar a atuação 

do Estado na esfera individual, como o princípio da legalidade ou o irretroatividade tributária. 

A questão da flexibilidade do sistema tributário torna-se mais evidente quando a tributação é 

utilizada como instrumento de política fiscal para corrigir problemas como o desemprego e a 

                                                 
109 Stigliz adota a terminologia corrective taxes. STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New 
York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 463. 
110 STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 
464-466. 
111 A discussão relativa aos custos vinculados ao pagamento dos tributos, também chamados de “custos de 
conformidade”, será retomada no Capítulo 4, item 4.2. 
112 STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 
466-467. 
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inflação (função estabilizadora). Nesse sentido, destaca-se relação entre os tributos utilizados 

para fins extrafiscais ou regulatórios, como os impostos aduaneiros, o IPI e o IOF, e a 

flexibilidade que a Constituição de 1988 confere ao legislador para modificar suas alíquotas, 

em particular quando a conjuntura socioeconômica demanda uma atuação por parte do 

Estado. Dessa forma, princípios constitucionais como a legalidade e anterioridade tributária 

podem ser relativizados, permitindo que alterações nos impostos regulatórios sejam aplicáveis 

de imediato113.   

Relativamente à transparência, Stiglitz destaca a obrigação do governo em manter o 

sistema tributário transparente para o contribuinte114. Essa transparência diz respeito tanto ao 

pagamento dos tributos quanto ao destino da arrecadação. O contribuinte, principal 

financiador do Estado, tem o direito de saber o porquê e a quantidade de tributos pagos. Além 

disso, o destino da receita tributária permite analisar, mesmo que preliminarmente, o grau de 

eficiência do gasto público. Nesse sentido, a transparência do sistema tributário passa a ser 

sinônimo de ética política e induz à eficiência fiscal. Exatamente por implicar em 

questionamentos relativos a eficiência ou ineficiência na gestão das finanças públicas, ou para 

evitar eventual desgaste político, que o governo, muitas vezes, prefere não divulgar a real 

quantidade de tributos pagos pelos indivíduos115. Um exemplo disso são os tributos sobre 

consumo, que, segundo previsão constitucional, deveriam ser divulgados ao contribuinte no 

momento da compra, no entanto, em virtude de inércia legislativa, ainda não foi editada a 

norma regulamentadora sobre a matéria116.  

A última característica de um sistema tributário ideal é a equidade, provavelmente a 

mais discutida no âmbito da tributação. Ela impõe que, num dado sistema tributário, 

contribuintes que possuam os mesmos atributos sejam tratados de maneira igual (equidade 

horizontal), enquanto que aqueles que possuem diferentes características sejam tributados de 

formas distintas (equidade vertical)117. A questão então é definir quais as características que 

                                                 
113 Sobre o tema, cf. Capítulo 3, item 3.3.3.4.   
114 STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 
467-468. 
115 Stiglitz cita frase cunhada por Jean-Baptiste Colbert, ministro das finanças de Luís XIV, que ilustra a relação 
entre a cobrança de tributos e o alheamento do contribuinte sobre a realidade do sistema tributário: The art of 

taxation consists in so plucking the goose as to obtain the largest amount of feathers with the least possible 

amount of hissing (em tradução livre: “A arte de tributar consiste em depenar o ganso de forma a obter a maior 
quantidade de penas com o mínimo de assobio”). STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New 
York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 467. 
116 Art. 150. [...] 
§ 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam 
sobre mercadorias e serviços. 
117 STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 
468-469. 
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tornam duas pessoas iguais para fins tributários. Por óbvio que atributos intrínsecos aos 

indivíduos não podem servir como medida de igualdade ou desigualdade, tais como sexo, cor 

ou etnia. Dessa forma, cabe ao legislador buscar critérios objetivos que permitam aferir o grau 

de igualdade ou desigualdade existente entre os contribuintes. Dentre os critérios utilizados na 

atualidade, destacam-se o “princípio do benefício” e o “princípio da capacidade de 

pagamento”. 

O “princípio do benefício” surge como primeiro critério a legitimar a tributação e, ao 

mesmo tempo, permite um pretenso tratamento equânime entre os indivíduos118. Pelo 

princípio do benefício, os indivíduos somente devem pagar uma quantia de tributos 

proporcional àquilo que recebem a título de bens públicos ofertados pelo Estado119. A 

aplicação do princípio do benefício ainda se faz presente no nosso sistema tributário, em 

particular quando aplicado às taxas. Na cobrança de taxas, o contribuinte paga pelo serviço 

público prestado ou pelo exercício de poder de polícia realizado pelo Estado. As contribuições 

sociais para a previdência também representam uma faceta do princípio do benefício, já que 

individualiza a participação do contribuinte no custeio do sistema previdenciário. Não 

obstante sua possibilidade de aplicação individualizada, o princípio do benefício apresenta 

falhas que limitam seu alcance enquanto critério de equidade, sobretudo quando não é 

possível determinar o nível individual das vantagens resultantes dos bens públicos produzidos 

pelo governo. Um exemplo é a segurança pública; todos deveriam contribuir de maneira igual 

para o financiamento do bem público, e o fato de um indivíduo contribuir mais ou menos (ou 

não contribuir) não irá resultar em uma melhor ou pior segurança pública. Há também o fato 

de que, do ponto de vista da Política Fiscal, o princípio do benefício somente corresponde à 

função alocativa (financiando bens públicos), sem colaborar para a função distributiva120. 

Além disso, ele não permite elaborar critérios distintivos relativos à equidade horizontal e 

vertical. 

Em virtude de não corresponder, na maioria dos casos, a um real tratamento 

equitativo, o princípio do benefício sede espaço ao “princípio da capacidade contributiva” ou 

“capacidade de pagamento” (no original: ability to pay). Neste, o critério distintivo de 

equidade mostra-se mais apurado, já que leva em conta características de natureza econômica 

do contribuinte. O princípio da capacidade de pagamento também se mostra hábil como 

                                                 
118 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 44-45. 
119 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas – teoria e prática no Brasil, 3ª ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2008, p. 18. 
120 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas – teoria e prática no Brasil, 3ª ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2008, p. 19. 
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critério de distinção entre equidade horizontal e equidade vertical, bastando que indivíduos 

que possuam capacidade de pagamento igual sejam tributados da mesma maneira, enquanto 

aqueles que possuam capacidade de pagamento distinta tenham uma tributação diferenciada. 

Além disso, a capacidade de pagamento também funciona como instrumento de redistribuição 

de riqueza, atendendo à função distributiva da Política Fiscal. A questão, então, é definir qual 

o melhor indicador para a capacidade contributiva dos indivíduos. 

Tradicionalmente, a renda é colocada como um bom indicador, já que ela revela, em 

tese, a capacidade econômica das pessoas. Tanto é assim que a cobrança do Imposto de Renda 

varia conforme as faixas de rendimento do contribuinte; as maiores alíquotas do Imposto de 

Renda incidem sobre os indivíduos que percebem maiores rendimentos, enquanto os que 

auferem pouca renda pagam pouco ou nenhum tributo. A variação da alíquota do imposto 

conforme os rendimentos do contribuinte corresponde ao conceito de progressividade 

(alíquotas maiores para maiores rendas e vice versa), contrapondo-se ao de regressividade, 

onde as alíquotas maiores incidem sobre aqueles que possuem menores rendimentos, 

enquanto que para os que auferem uma renda maior incidirão menores alíquotas121.  

Cabe destacar que a renda per se não é um critério suficiente para mensurar a 

igualdade ou desigualdade entre os contribuintes, já que existem outros atributos que 

repercutem no nível de renda e variam de indivíduo para indivíduo, como o número de 

dependentes, os gastos com saúde, educação e previdência etc. Dessa forma, determinados 

gastos pessoais que influenciam na renda efetiva dos contribuintes podem ser deduzidos 

previamente ao pagamento do tributo, característica que funciona como mecanismo calibrador 

da equidade.   

Por outro lado, o consumo também pode ser utilizado como indicador da capacidade 

contributiva dos indivíduos. Um exemplo disso é a tributação elevada sobre artigos 

considerados de luxo (carros importados, bebidas e comidas “finas” etc.), em contraponto a 

uma menor tributação sobre itens considerados essenciais para a população, como os 

alimentos que compõe a cesta básica. Ao aplicar uma tributação diferenciada sobre 

determinados bens de consumo, o legislador (ao menos em tese) utiliza critérios que permitem 

distinguir indivíduos que possuem maior capacidade contributiva (e, portanto, consomem 

                                                 
121 Há também o critério da proporcionalidade, onde a relação entre a alíquota e a renda obtida permanece 
constante, independendo do aumento ou diminuição da renda. SIQUEIRA, Marcelo Letteri; RAMOS, Francisco 
S. Incidência tributária. In: ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro (org). Economia do setor público no Brasil. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 165-166 e nota 9.  
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mais artigos de luxo), dos que possuem menor capacidade contributiva, limitados a consumir 

apenas os bens necessários à sua subsistência.  

 Em que pese as diversas abordagens utilizadas para buscar a igualdade no sistema 

tributário, a prática tem demonstrado que a utilização de um único critério não tem sido a 

melhor alternativa, já que ele nunca consegue atender a todos os requisitos que a equidade 

exige. Dessa maneira, a resposta reside na utilização dos diversos mecanismos de tributação, 

tanto os que se valem do princípio do benefício quanto os que atendem à capacidade de 

pagamento (em suas múltiplas formas), calibrando-os de maneira a equalizar as 

singularidades dos indivíduos. Por óbvio que isso não é tarefa fácil, sobretudo para o 

legislador, mas a dificuldade também não pode servir de escusa para um tratamento desigual.  

  Acerca das características do sistema tributário ideal, resta anotar que elas, mais do 

que regras cogentes, são vetores que direcionam a atividade legislativa tributária. Esta deve 

buscar atender às referidas características não só como forma de proteger o contribuinte, mas 

pensando na própria preservação do governo. Ao optar pela tributação como principal fonte 

de receita, o Estado deve buscar exercer sua potestade arrecadatória da melhor maneira 

possível (e não apenas na maior quantidade possível), observando seu papel enquanto 

instituição inserida no mercado, bem como pressupondo a importância dos contribuintes na 

relação Estado-mercado. Sem dúvida que, em determinados casos, as características do 

sistema tributário ótimo podem se mostrar conflitantes; nessas situações, o legislador também 

deverá busca harmonizar tais interesses, pautando-se principalmente pelos princípios 

informativos do ordenamento constitucional122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 O principal trade off existentente no âmbito da teoria da tributação é o relativo à eficiência versus equidade, 
que, de resto, é resultado do clássico dilema econômico (e também jurídico) entre liberdade e igualdade. A 
discussão entre eficiência e equidade será retomada no Capítulo 3, item 3.3.2. 
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3. O DIREITO E ECONOMIA COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE DA 

TRIBUTAÇÃO 

 

For the rational study of the law the blackletter 

man may be the man of the present, but the man 

of the future is the man of statistics and the 

master of economics. 

Oliver Wendell Holmes, Jr. 

 

 Neste capítulo, iremos aprofundar os aspectos teóricos relativos ao Direito e 

Economia, apresentando as premissas básicas relacionadas a praticamente todas as análises 

envolvendo a disciplina, tais como análises positiva e normativa, escassez, custos de 

oportunidade, maximização racional, equilíbrio e eficiência econômica.  

 Aqui cabe uma importante ressalva: na atualidade, o que se convenciona chamar de 

“Direito e Economia” ou “Análise Econômica do Direito”, na verdade compõe-se de uma 

miríade de teorias e doutrinas diferentes, também denominadas de “escolas”, mas que não 

representam um corpo coeso que partilha das mesmas convicções e pontos de vistas acerca da 

matéria. Dessa forma, dentre as escolas existes há a Escola de Chicago123, a Escola da Escolha 

Pública124, a Escola Institucionalista125, a Escola da Nova Economia Institucional (Ou Escola 

                                                 
123 É na Escola de Chicago, que teve como ponto de convergência a Universidade de Chicago, onde encontramos 
o nascimento do Law and Economics moderno, com os trabalhos desenvolvidos por Ronald H. Coase, Richard 
A. Posner, Gary Becker e Henry Manne, a partir da década de 1960. O estudo de tópicos como maximização 
racional, normas jurídicas como preços, a relação entre eficiência e direito, e a teoria dos custos de transação 
surgem a partir da pesquisa empreendida no âmbito da Escola de Chicago. MERCURO, Nicholas; MEDEMA, 
Steven G. Economics and the law – from Posner to postmodernism and beyond, 2nd ed. Princeton: Princeton 
University Press, 2006, p. 94-126. 
124 Public choice theory is defined as the economic analysis of nonmarket decison-making – a body of theory that 

treats individual decision-makers as participants in a complex interaction that generates political outcomes. Is is 

also defined more narrowly as the application of economic analysis to political decision-making, including 

theories of the state, voting rules and voter behavior, apathy, party politics, logrolling, bureaucratic choice, 

policy analysis, and regulation (em tradução livre: “A teoria da escolha pública é definida como a análise 
econômica da tomada de decisões desvinculadas do mercado – um corpo teórico que trata os indivíduos 
tomadores de decisões como participantes de uma complexa interação que gera resultados políticos. É também 
definida mais estritamente como a aplicação da análise econômica para a tomada de decisões políticas, incluindo 
as teorias do Estado, regras do voto e do comportamento do eleitor, apatia política, partidos políticas, barganhas 
políticas,  escolhas burocráticas, análise de políticas públicas e regulação.”). MERCURO, Nicholas; MEDEMA, 
Steven G. Economics and the law – from Posner to postmodernism and beyond, 2nd ed. Princeton: Princeton 
University Press, 2006, p. 156. Alguns dos principais expoentes da Escola da Escolha Pública (que possui como 
universidades de referência a Universidade George Mason e a Universidade da Virgínia) são James M. 
Buchanan, Gordon Tullock e Keneth Arrow.  
125 A Escola Institucionalista estuda o papel das “instituições” na formação, desempenho e evolução do sistema 
econômico. O termo “instituição” representa o conjunto de regras sociais que, em maior ou menor grau, regulam 
as ações dos indivíduos, tais como os costumes, as crenças, os valores, a religião e o próprio Direito. Nicholas 
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Neo-institucionalista)126, a Escola Austríaca127, a Escola de New Haven128 etc.129 Todas essas 

diferentes escolas contribuíram e contribuem, à sua maneira, para o desenvolvimento do 

Direito e Economia, apesar das eventuais posições dissonantes. Nesse sentido, a principal 

ressalva a ser feita é a de que a metodologia adotada pelo trabalho não leva em conta aspectos 

específicos de uma determinada escola ou corrente particular do Law and Economics, mas se 

vale de postulados e conceitos básicos comuns à disciplina, tais como eficiência e escolha 

racional.   

A eficiência ganhará um papel de destaque em nossa investigação em virtude da 

função que a tributação desempenha na manutenção (ou não) de um sistema econômico 

eficiente, bem como devido ao clássico trade off existente entre eficiência e equidade, o que, 

em certa medida, representa o principal dilema encontrado na calibragem do sistema 

tributário, qual seja, liberdade econômica versus justiça fiscal. 

Após as proposições iniciais e a análise envolvendo tributação e eficiência, a discussão 

recai sobre aspectos pontuais envolvendo a AED e a tributação, partindo dos fundamentos que 

                                                                                                                                                         
Mercuro e Steven G. Medema destacam os trabalhos de Henry Carter Adams, Richard T. Ely, John R. Commons 
e Wesley C. Mitchell como fundantes da Escola Institucionalista sob a perspectiva do Direito e Economia. 
MERCURO, Nicholas; MEDEMA, Steven G. Economics and the law – from Posner to postmodernism and 

beyond, 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 2006, p. 208. 
126 “A Teoria Neo-institucionalista desenvolveu-se principalmente a partir das obras de Oliver Williamson e 
Douglas North, e emprega a ciência econômica para analisar as normas e regras sociais que sustentam a 
atividade econômica. Ela é chamada de ‘neo’ (ou seja, nova) para destacar a oposição às teorias institucionalistas 
antigas, especialmente  as de John R. Commons e Thorstein Veblen. Na Teoria Neo-institucionalista o conceito 
central são os ‘custos de transação’ (em vez dos ‘custos de produção’ da Teoria Institucionalista original).” 
SALAMA, Bruno Meyerhof. Apresentação. In. SALAMA, Bruno Meyerhof (org.). Direito e economia: textos 

escolhidos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 20, nota 45. 
127 Possuindo diversos pontos em comum com outras escolas, como a de Chicago, a da Escolha Pública, a 
Institucionalista e a Neo-institucionalista, a Escola Austríaca inova na abordagem econômica ao realizar uma 
releitura da tradição neoclássica, contrapondo-se a visão keynesiana, até então predominante até a década 1970. 
Importantes nomes da Escola Austríaca são Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Israel Kirzner e Murray 
Rothbard. MERCURO, Nicholas; MEDEMA, Steven G. Economics and the law – from Posner to 

postmodernism and beyond, 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 2006, p. 298-299. 
128 A Escola de New Haven, que possui Guido Calabresi e Susan Rose-Ackerman como importantes estudiosos, 
pauta sua investigação destacando o papel do direito como instrumento de regulação e de efetivação de políticas 
públicas. Nicholas Mercuro e Steven Medema, citando Susan Rose-Ackerman, destacam: [...] the New Haven 

view of the task of law and economics is (1) ‘to define the economic justification for public action,’ (2) ‘to 

analyze political e bureaucratic institutions realistically,’ and (3) ‘to define useful roles for the courts within this 

modern policy-making system (em tradução livre: “[…] a visão de New Haven da função do Direito e Economia 
é (1) ‘definir a justificativa econômica da ação pública,’ (2) ‘analisar de maneira realista as instituições políticas 
e burocráticas,’ e (3) ‘definir regras úteis para os tribunais dentro dos modernos sistemas de elaboração de 
políticas públicas’.”). ROSE-ACKERMAN, Susan. Rethinking the Progressive Agenda: The Reform of the 

American Regulatory State. New York, Free Press, 1992, p. 3, apud MERCURO, Nicholas; MEDEMA, Steven 
G. Economics and the law – from Posner to postmodernism and beyond, 2nd ed. Princeton: Princeton University 
Press, 2006, p. 284-285. 
129 Podemos citar como outras vertentes do Direito e Economia o Direito, Economia e Desenvolvimento (Law, 

Economics and Development), o Direito e Economia Comparado (Comparative Law and Economics), o Direito e 
Economia Comportamental (Behavioral Law and Economics), a Teoria dos Jogos aplicada ao Direito etc. Para 
uma breve análise sobre as diferentes correntes, cf. MACKAAY, Eijan. History of Law and Economics. 
Disponível em: <http://encyclo.findlaw.com/0200book.pdf>. 
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justificam a cobrança de tributos para, em seguida, realizar uma investigação preliminar sobre 

a relação entre Estado, mercado e os limites da tributação.  

Logo após, a análise é direcionada para diferentes princípios jurídicos previstos na 

Constituição Federal de 1988, como a propriedade, a liberdade, a igualdade e a segurança 

jurídica, e a sua relação com a tributação. Nesse sentido, empreende-se uma investigação não 

só jurídica, mas ontológica da matéria, de maneira a buscar os fundamentos e limites que 

legitimam a aplicação do Direito e Economia na tributação. 

A discussão realizada anteriormente no tópico referente às Finanças Públicas será de 

importância fundamental para a análise da tributação sob a perspectiva do Direito e 

Economia, tendo em vista que os conceitos apresentados permeiam toda a análise 

empreendida e, em particular, devido à função do governo em corrigir as falhas de mercado. 

Nesse sentido, a discussão acerca das falhas de mercado ganha destaque não só no que tange 

ao papel da tributação como instrumento de correção das referidas falhas, mas também nos 

casos em que o Direito Tributário funciona como catalisador de falhas já existentes.  

Em que pese as especificidades existentes nos temas discutidos, sua escolha não foi 

gratuita, mas sobretudo resulta de uma opção por tópicos e questões que formam o alicerce da 

estrutura básica que compõe a Análise Econômica do Direito Tributário. Dessa forma, as 

discussões apresentadas servirão de suporte na busca de soluções para os problemas 

relacionados à realidade tributária brasileira.  

 

3.1. PREMISSAS DO DIREITO E ECONOMIA 

 

 Partindo de uma visão tradicional (e ingênua), pode-se afirmar que o Direito 

Tributário (assim como o direito em geral) é eminentemente normativo, operando no âmbito 

do dever-ser. Ao regular condutas, criar obrigações e estabelecer restrições, o sistema jurídico 

parte do pressuposto de que tal normatividade será ou é cumprida, via de regra, da maneira 

como foi originalmente pensada. No entanto, a realidade aponta para um outro cenário. O 

pressuposto da normatividade, em muitos casos, apresenta-se falho, havendo desde situações 

onde a norma jurídica padece de total ineficácia social até casos em que ela atinge objetivos 

completamente diversos daqueles inicialmente propostos. No Direito Tributário, a sonegação 

fiscal, a imensa quantidade de processos de execução fiscal e a dificuldade para iniciar e 

encerrar atividades empresariais são exemplos dessa desconexão entre normatividade e 

realidade. 
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 Nesse contexto, o Direito e Economia surge como um poderoso instrumento de análise 

das normas jurídicas, tanto no que diz respeito à sua intenção quanto às suas implicações na 

realidade. Valendo-se dos conceitos teóricos e empíricos fornecidos pela Ciência Econômica, 

a Análise Econômica do Direito investiga o funcionamento da norma jurídica – 

compreendendo tanto as leis quanto as decisões judiciais – enquanto mecanismo modificador 

do comportamento dos indivíduos130. A norma jurídica implica a criação de custos e 

benefícios para a sociedade, resultando em incentivos e desincentivos para que os agentes a 

cumpram ou não. Cabe ao Direito e Economia analisar os efeitos da norma sobre os 

indivíduos, averiguando se ela atinge sua função ou se é imperfeita ou inócua enquanto 

instrumento de regulação social, abrindo espaço para a reflexão e formulação de novos 

arranjos institucionais que sejam dotados de um maior grau de eficácia social. 

 Neste ponto, encontramos as duas perspectivas de análise que, tradicionalmente, 

separam a metodologia da AED e de resto, são resultado da própria metodologia adotada na 

Ciência Econômica de maneira geral: o Direito e Economia Positivo e o Direito e Economia 

Normativo. O Direito e Economia Positivo responde pelo mundo do ser, investigando o 

impacto das normas jurídicas existentes sobre a realidade. Ele parte de um dado sistema 

jurídico em vigência para descrever os resultados encontrados, cotejando tais resultados como 

a razão de ser das normas e apontando eventuais discrepâncias entre os objetivos pretendidos 

pelas normas e os resultados obtidos131. Do ponto de vista da AED, é a análise empreendida 

pelo Direito e Economia Positivo que permite repensar o papel de uma determinada norma no 

contexto social, sobretudo quando ela não cumpre a função para qual foi criada. Mas não cabe 

ao Direito e Economia Positivo propor novos modelos ou estruturas jurídicas que sejam 

consideradas mais eficientes ou com um maior grau de eficácia social. Tal atribuição cabe ao 

Direito e Economia Normativo. Neste, a análise recai no mundo do dever-ser, cabendo ao 

juseconomista realizar juízos valorativos e de prognose acerca da adoção de uma nova norma 

                                                 
130 “[...] os juseconomistas têm como principal característica considerar o direito enquanto um conjunto de regras 
que estabelecem custos e benefícios para os agentes que pautam seus comportamentos em função de tais 
incentivos. Assim, a abordagem juseconômica investiga as causas e as conseqüências das regras jurídicas e de 
suas organizações na tentativa de prever como cidadãos e agentes públicos se comportarão diante de uma dada 
regra e como alterarão seu comportamento caso essa regra seja alterada. Nesse sentido, a normatividade do 
direito não apenas não é pressuposta como muitas vezes é negada, isto é, admite-se que regras jurídicas enquanto 
incentivos – em algum caso concreto – podem ser simplesmente ignoradas pelos agentes envolvidos.” GICO JR., 
Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. In: Economic Analysis of Law Review, v. 
1, nº 1, p. 7-33, jan./jun. 2010, p. 20-21. Disponível em: 
<http://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110>. Acesso em: 10 de junho de 2012.  
131 GICO JR., Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. In: Economic Analysis of 

Law Review, v. 1, nº 1, p. 7-33, jan./jun. 2010, p. 19. Disponível em: 
<http://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
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jurídica, na tentativa de responder a questões como: qual o impacto socioeconômico resultante 

da adoção de uma determinada norma? A criação daquela norma conseguirá atingir os fins a 

que se destina ou, ao contrário, poderá resultar em novos problemas e repercussões sociais 

indesejadas? Dessa forma, o Direito e Economia Normativo busca investigar, dentre as 

opções normativas disponíveis, qual aquela que permitirá alcançar determinados objetivos 

previamente definidos, que pode ser a busca da eficiência econômica ou uma melhor 

distribuição de riqueza na sociedade132.  

 Exemplificando as duas abordagens metodológicas no campo do Direito Tributário, 

quando investigamos as normas relativas aos crimes contra a ordem tributária e o nível de 

eficácia da fiscalização tributária e do aparato policial sobre eventuais infratores, de maneira a 

analisar se as normas inibidoras da evasão fiscal funcionam como deveriam, a análise 

empreendida é de Direito e Economia Positivo; por outro lado, quando os legisladores, 

economistas e profissionais de outras áreas discutem qual poderá ser o impacto sobre o 

mercado de trabalho formal e informal resultante de um eventual aumento da alíquota da 

CSLL, a análise é de Direito e Economia Normativo133. 

 Um outro conceito basilar para o Direito e Economia (e também para a Ciência 

Econômica) é a noção de escassez. A realidade demonstra que as necessidades humanas são 

infinitas, enquanto que os recursos disponíveis são finitivos, o que impõe que façamos 

escolhas. Nesse sentido, cabe à Economia determinar quais são as melhores ou mais 

importantes escolhas possíveis diante de um cenário de recursos escassos e necessidades 

crescentes134.  Caso estivéssemos em uma realidade onde os recursos fossem infinitos e todos 

pudessem satisfazer suas necessidades, a investigação econômica perderia sentido, já que não 

haveria problemas relacionados sobre o quê, como e para quem produzir. Em tal cenário, não 

haveria razão, por exemplo, para a criação de direitos de propriedade. Dessa forma, ao lidar 

com o problema da escassez, a Economia cria um laço inevitável com o Direito, já que cabe a 

esse último determinar as regras que disciplinam a distribuição e limitação de recursos na 

sociedade.  

                                                 
132 GICO JR., Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. In: Economic Analysis of 

Law Review, v. 1, nº 1, p. 7-33, jan./jun. 2010, p. 20. Disponível em: 
<http://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
133 Em que pese a distinção metodológica, no decorrer do trabalho e, sobretudo no Capítulo 4, faremos uso de 
ambas as abordagens, tanto a de Direito e Economia Positivo quanto de Direito e Economia Normativo. 
134 “A atividade econômica é, pois, aquela aplicada na escolha de recursos para o atendimento das necessidades 
humanas. Em uma palavra: é a administração da escassez. E a Economia, o estudo científico dessa atividade, 
vale dizer, do comportamento humano e das relações e fenômenos dele decorrentes, que se estabelecem em 
sociedade permanentemente confrontada com a escassez.” NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao 

direito econômico, 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 28. 
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Outro importante aspecto também vinculado à relação entre escassez e Direito 

corresponde ao fato de que proteção e manutenção de direitos resultam em custos que, 

normalmente, são arcados pelo Estado135 – e aqui cabe lembrar o conceito de bens públicos, 

conforme proposto pela teoria das falhas de mercado, que ilustra bem os custos que os direitos 

impõem ao governo. Dessa forma, não só os indivíduos e agentes privados têm de lidar com o 

problema de escassez e as escolha que ele impõe, mas também o Estado, que diante da 

finitude de recursos, realiza continuamente opções de alocação, ao mesmo tempo em que lida 

com imposições e restrições institucionalmente estabelecidas, quais sejam, os objetivos e 

diretrizes instituídos pelo ordenamento jurídico, em consonância com a Constituição.  

Do ponto de vista jurídico, a chamada “cláusula da reserva do possível” ilustra bem 

esse ponto de tensão existente entre o papel do Estado como garantidor de direitos e provedor 

de políticas públicas, e a limitação dos recursos disponíveis136. A tributação ganha relevo 

nessa discussão exatamente devido ao seu papel de financiador do Estado. Se, por um lado, é 

a tributação que dá o suporte financeiro para que o Estado aumente seu leque de escolhas 

diante da escassez de recursos, o exercício da atividade arrecadatória não é ilimitado, devendo 

obediência às normas que garantem direitos básicos do contribuinte, como o direito de 

propriedade. 

Partindo da noção de escassez e da necessidade de se fazer escolhas diante de recursos 

finitos é que surge o conceito de custos de oportunidade. Num cenário de escassez, ao 

optarmos por uma alternativa em detrimento das demais, estamos incorrendo em custos que 

correspondem exatamente às alternativas de que abrimos mão. Esse dilema imposto aos 

indivíduos a respeito da escolha e da renúncia é denominado de trade off
137, e os custos 

atrelados às alternativas renunciadas são os custos de oportunidade. De maneira ilustrativa, 

imagine uma situação onde um indivíduo dispõe de uma quantia de recursos suficientes ou 

para comprar um carro ou para pagar um curso de pós-graduação integralmente. Nesse 

cenário, cabe ao indivíduo determinar quais dos bens possuem maior utilidade para ele. Se, 

por um lado, a aquisição do carro permite, a curto prazo, um ganho de bem-estar (seja pelo 

prazer de dirigir ou por não mais depender de transporte público) e de tempo de 

                                                 
135 SALAMA, Bruno Meyerhof. Apresentação. In. SALAMA, Bruno Meyerhof (org.). Direito e economia: 

textos escolhidos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 22. 
136 Bruno Salama conclui tal perspectiva, ao afirmar que “[...] as regras jurídicas de um modo geral [...] não são 
imperativos absolutos. A conveniência de cada regra está intimamente ligada à quantidade de recursos 
disponíveis, ao contexto cultural e grau de desenvolvimento de cada sociedade.” SALAMA, Bruno Meyerhof. 
Apresentação. In. SALAMA, Bruno Meyerhof (org.). Direito e economia: textos escolhidos. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 20, nota 65. 
137 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 50. 
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deslocamento, por outro lado o curso de pós-graduação, a médio prazo, poderá permitir um 

incremento salarial e ascensão profissional. Dessa forma, percebe-se que a mensuração dos 

custos de oportunidade não está vinculada necessariamente a critérios pecuniários, mas leva 

em conta principalmente a utilidade que o indivíduo atribui a determinada escolha em 

detrimento das demais138.  

No parágrafo anterior destacamos que ao realizar escolhas, o indivíduo ou agente opta 

pela alternativa a qual ele atribui mais utilidade. É nesse sentido que se afirma que os 

indivíduos são “maximizadores de utilidade”, ou seja, há um padrão ou tendência que os 

induz a escolher, dentre as opções disponíveis, aquela que mais lhe satisfaz139. A expressão 

“utilidade” é empregada no sentido de bem-estar, satisfação ou felicidade (daí também se 

dizer que as pessoas são maximizadoras de bem-estar)140. A escolha pela opção de maior nível 

de utilidade pressupõe um dado fundamental para a Ciência Econômica (e para as ciências 

sociais de maneira geral): os indivíduos agem racionalmente em suas escolhas, ou seja, são 

maximizadores racionais. A maximização racional é um pressuposto básico que orienta a 

Ciência Econômica, fruto da chamada “Teoria da Escolha Racional”, permitindo que os 

economistas desenvolvam modelos teóricos e matemáticos que servem para descrever o 

comportamento dos indivíduos141.  

                                                 
138 Acerca dos custos de oportunidades, merece destaque uma passagem de Richard Posner, que ilustra a 
aplicação do pensamento econômico nos mais variados contextos sociais: Esta discusión del costo podría ayudar 

a destruir una de las falacias más tenaces acerca de la economía: que ésta se ocupa del dinero. Por el 

contrario, se ocupa del uso de los recursos; el dinero es sólo un derecho sobre los recursos. El economista 

distingue entre las transacciones que afectan el uso de los recursos, independientemente de que el dinero cambie 

o no de manos, y las transacciones puramente pecuniarias (pagos de transferencia). El trabajo doméstico es una 

actividad económica, aunque quien lo realice sea una esposa que no recibe compensación pecuniaria; conlleva 

un costo, en particular el costo de oportunidad del tiempo del trabajador doméstico. El sexo también es una 

actividad económica. La búsqueda de una pareja sexual (así como el acto sexual mismo) toma tiempo y así 

impone un costo, medido por el valor de ese tiempo en su siguiente uso mejo. El riesgo de contraer una 

enfermedad o un embarazo no deseado también es un costo del sexo: un costo real, aunque no primordialmente 

pecuniario. [em tradução livre: “Esta discussão do custo poderia ajudar a desconstruir uma das falácias mais 
tenazes da economia: que esta se ocupa do dinheiro. Pelo contrário, se ocupa do uso dos recursos; o dinheiro é 
somente um direito sobre os recursos. O economista distingue as transações que afetam o uso dos recursos, 
independentemente do dinheiro mudar ou não de mãos, das transações puramente pecuniárias (pagamentos por 
transferência). O trabalho doméstico é uma atividade econômica, embora quem o realize seja uma esposa que 
não recebe compensação pecuniária; implica um custo, em particular o custo de oportunidade do tempo do 
trabalhador doméstico. O sexo também é uma atividade econômica. A busca de uma parceira sexual (assim com 
o ato sexual em si) toma tempo e, assim, impõe um custo, medido pelo valor desse tempo e seu segundo melhor 
uso. O risco de contrair uma enfermidade ou um problema indesejado também é um custo do sexo: um custo 
real, embora não necessariamente pecuniário.”]. POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Trad. 
Eduardo L. Suárez. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 14. 
139 SALAMA, Bruno Meyerhof. Apresentação. In. SALAMA, Bruno Meyerhof (org.). Direito e economia: 

textos escolhidos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 22. 
140 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 
da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 36. 
141 Cristiano Carvalho sintetiza os pressupostos básicos da Teoria da Escolha Racional: “Os seus postulados 
fundamentais são [...]: 1) os indivíduos são autointeressados, o que significa que agem no sentido de maximizar 
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A ideia de maximização de utilidade, apesar de poder ser descrita em termos 

quantitativos, não está vinculada estritamente a critérios monetários. É perfeitamente factível 

que eu atribua mais importância (e, portanto, utilidade) em assistir uma apresentação de balé 

da minha filha do que participar de um jantar de negócios. Nesta situação, a escolha é racional 

maximizadora, mesmo que resulte em perdas financeiras. Daí uma outra implicação resultante 

do conceito de maximização racional: a utilidade vincula-se a questões de preferência 

individual, não cabendo à Ciência Econômica investigar quais o motivos que induzem um 

agente preferir X a Y (ou, conforme o dito popular, “gosto não se discute”); à Economia cabe 

apenas investigar os meios disponíveis para se chegar a uma determinado resultado, em outras 

palavras, analisar o comportamento dos indivíduos142. 

Uma importante característica da Teoria da Escolha Racional é que ela possui caráter 

instrumental143. A ideia da maximização racional não parte de uma lei natural de que, em 

todos os casos possíveis, os indivíduos sempre irão agir racionalmente, mas de que, na média, 

as escolhas serão racionais maximizadoras. Em outras palavras, há um pressuposto básico de 

que o comportamento esperado dos indivíduos, diante das opções e informações disponíveis, 

é calcular os custos e benefícios de suas escolhas, buscando a maximização de bem-estar. Há, 

por óbvio, situações em que a realidade demonstra uma escolha “irracional”, por meio da qual 

as pessoas optam por alternativas que reduzem seu bem-estar. Um exemplo é o chamado 

“efeito manada” observável no mercado financeiro, onde os indivíduos, mesmo com 

informações incompletas, replicam o comportamento de outras pessoas sem refletir se suas 

ações são maximizadoras de bem-estar (e muitas vezes não são). No entanto, a ideia de 

“irracionalidade” é encarada como exceção, e não como regra. Do ponto de vista científico, a 

Teoria da Escolha Racional nos interessa como instrumento de análise da realidade, partindo 

do pressuposto de que, na média, os indivíduos agem racionalmente144. Dessa forma, ela se 

                                                                                                                                                         
o seu bem-estar (ou utilidade, conforme o jargão empregado pela teoria), em face dos recursos limitados de que 
dispõe; 2) os indivíduos realizam escolhas consistentes, mediante a informação de que dispõem, em relação às 
alternativas possíveis para alcançar os objetivos pretendidos; 3) os indivíduos reagem a incentivos.” 
CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 41. A questão da reação a incentivos será 
explicada posteriormente. 
142 GICO JR., Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. In: Economic Analysis of 

Law Review, v. 1, nº 1, p. 7-33, jan./jun. 2010, p. 25. Disponível em: 
<http://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
143 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 41-42; SALAMA, Bruno Meyerhof. 
Apresentação. In. SALAMA, Bruno Meyerhof (org.). Direito e economia: textos escolhidos. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 24-25. 
144 Contemporaneamente, os novos estudos da Ciência Econômica já se posicionam no sentido de “flexibilizar” a 
ideia de racionalidade dos indivíduos, já que, na realidade, por não disporem de todas as informações 
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vale de um modelo simplificador ou, conforme o jargão científico, reducionista145. A 

proposta, então, é simplificar o problema para que seja possível compreendê-lo e propor 

soluções146. 

Outra implicação resultante dos postulados da escolha racional, que remonta a 

pensadores como Thomas Hobbes, Adam Smith e David Hume147, é o fato de que os 

indivíduos, em suas ações, agem de maneira autointeressada, buscando maximizar seu bem-

estar148. Novamente, tal afirmação é colocada sob a perspectiva do padrão médio dos 

indivíduos, e não como uma lei natural. O altruísmo e a solidariedade fazem parte da nossa 

realidade e, inclusive, podem ser encarados como condutas racionais (basta pensar na relação 

altruística existente no ambiente familiar, entre pais e filhos). Nesse sentido, o pressuposto do 

autointeresse serve-nos como critério de análise do padrão do comportamento individual. Do 

ponto de vista da tributação, a ideia de autointeresse permite afirmar que é racional (no 

sentido econômico) e, portanto, esperado que os indivíduos busquem, seja de forma lícita ou 

ilícita, evitar o pagamento de tributos, já que a diminuição de sua riqueza implica numa perda 

de bem-estar.  

Partindo da premissa do agir autointeressado e da maximização racional, um outro 

postulado básico que também deriva da Teoria da Escolha Racional é o de que as pessoas 

reagem a incentivos. Sob uma perspectiva puramente econômica, as leis de oferta e demanda 

                                                                                                                                                         
disponíveis, ou não estarem aptos a processarem as informações de maneira ótima, o comportamento das pessoas 
está mais para uma “racionalidade limitada” (no original: bounded rationality) do que para uma racionalidade 
plena. SALAMA, Bruno Meyerhof. Apresentação. In. SALAMA, Bruno Meyerhof (org.). Direito e economia: 

textos escolhidos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 24-25. 
145 GICO JR., Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. In: Economic Analysis of 

Law Review, v. 1, nº 1, p. 7-33, jan./jun. 2010, p. 24-25. Disponível em: 
<http://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
146 Destacando a importância da utilização de modelos simplificadores da realidade como úteis para descrevê-la, 
Cristiano Carvalho cita como exemplo um conto do escritor argentino Jorge Luis Borges: “Uma coisa é a teoria 
possibilitar descrições (e predições) do fenômeno que demarcou como objeto; outra, é a teoria em si mesma ser 
descritiva do seu objeto. A diferença é facilmente compreensível por meio do conto de Jorge Luis Borges, Del 
rigor de la ciencia. De acordo com essa história, a ciência cartográfica de um determinado império chegou a tal 
nível de exatidão que apenas mapas da mesma dimensão do próprio império eram considerados satisfatórios. O 
mapa perfeito reproduzia então absolutamente todos os aspectos e detalhes daquele lugar. O custo dessa máxima 
exatidão vinha na ausência total de utilidade do mapa. Uma teoria da escolha racional que buscasse levar em 
conta toda a magnitude das vicissitudes humanas não lograria obter modelos causais úteis para explicação 
predição do comportamento humano. Não somente não seria uma boa teoria ‘descritiva’, como certamente não 
seria uma teoria normativa útil.” CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-
docência em Direito Tributário). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 43. 
147 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 57. 
148 Há uma célebre passagem na obra The Wealth of Nations que ilustra a questão do autointeresse individual: 
“Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da 
consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimo-nos não à sua humanidade, mas à sua auto-
estima, e nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles.” 
SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas, vol. I. Trad. Luiz João 
Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 50. 
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ilustram bem a reação dos indivíduos a incentivos: os consumidores reagem às variações de 

preço das mercadorias, consumindo mais quando os preços diminuem e consumindo menos 

quando os preços aumentam; por outro lado, os produtores reagem ao mesmo estímulo de 

maneira diversa, produzindo mais do bem quando seu preço de mercado aumenta e 

produzindo menos quando seu preço cai149. Nesse sentido, o direito e as normas jurídicas, 

enquanto instrumentos de incentivos/desincentivos, repercutem diretamente no 

comportamento dos indivíduos150. A norma penal, por exemplo, nada mais é do que um 

instrumento desincentivador do comportamento criminoso. Numa acepção ampla, os 

benefícios fiscais nada mais são do que um incentivo do Estado à atividade produtiva e ao 

desenvolvimento econômico do país.  

O conceito de equilíbrio ganha destaque para a Análise Econômica do Direito, sendo 

resultado da reflexão acerca da ação racional maximizadora dos indivíduos. Ao buscar a 

maximização do seu bem-estar, os indivíduos realizam interações até o ponto em que os 

benefícios auferidos se igualem aos custos das escolhas. Neste cenário, o comportamento dos 

indivíduos, visto sob a perspectiva de um ambiente de interação ou de trocas (mercado), tende 

ao ponto de repouso ou equilíbrio, que somente se alterará com a influência de forças 

externas151. Para nós, a noção de equilíbrio é importante, sobretudo porque é a partir dela que 

se chega ao conceito de eficiência. Um ambiente de interação entre indivíduos que atinge o 

ponto de equilíbrio é um ambiente onde não há desperdícios, tendo em vista que as escolhas 

individuais maximizadoras de bem-estar alcançaram o máximo possível permitido por aquele 

dado ambiente e a alocação de recursos na sociedade atingiu seu ponto ótimo, em outras 

palavras, é eficiente.  

 

3.2. TRIBUTAÇÃO E EFICIÊNCIA ECONÔMICA 

 

Por representar uma das reflexões centrais não só do Direito e Economia, mas do 

estudo da tributação em geral, a eficiência econômica será apresentada à parte. Antes de 
                                                 
149 SALAMA, Bruno Meyerhof. Apresentação. In. SALAMA, Bruno Meyerhof (org.). Direito e economia: 

textos escolhidos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 28-29. 
150 Sobre o papel do direito como instrumento de coordenação de incentivos: “Todo o direito é construído sobre a 
premissa implícita de que as pessoas responderão a incentivos. [...] se as pessoas não respondessem a incentivos, 
o direito seria de pouca ou nenhuma utilidade. Todos continuariam a se comportar da mesma forma e a criação 
de regras seria uma perda de tempo. Contudo, a experiência nos mostra que isso normalmente não acontece.” 
GICO JR., Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. In: Economic Analysis of Law 

Review, v. 1, nº 1, p. 7-33, jan./jun. 2010, p. 21-22. Disponível em: 
<http://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/1460/1110>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
151 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 
da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 37. 
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adentrar na matéria é necessário tecer algumas considerações tanto de caráter metodológico, 

quanto cautelar. A discussão aqui proposta não busca adentrar em questões de cunho ético-

jurídico, sobretudo no que diz respeito ao enquadramento da eficiência econômica como um 

valor em si. Sob a perspectiva da tributação, o problema ganha relevo devido ao principal 

trade off existente entre eficiência e equidade. Dessa forma, a análise não pretende realizar 

uma investigação exauriente sobre o tema, mas suscitar a reflexão sobre a relação entre a 

tributação e a eficiência econômica, tendo em vista que tal reflexão não faz parte da agenda de 

pesquisa da tradição tributária brasileira. Preferimos, com isso, colocar a eficiência econômica 

(e sua relação com a tributação) como tendo um caráter instrumental ou, nos dizeres de 

Cristiano Carvalho, um “valor-meio”, apto a atingir outros objetivos ou “valores fins”152, 

como a justiça e ou a equidade. 

 

3.2.1. Eficiência, eficiência de Pareto e eficiência da Kaldor-Hicks 

 

 Objetivamente, pode-se afirmar que, na atualidade, existem três conceitos de eficiência 

propostos pela Ciência Econômica que, apesar de possuírem características que os 

diferenciam, na verdade são complementares: um conceito de eficiência econômica que 

poderíamos denominar de “tradicional” (e o chamaremos apenas de “eficiência”), o conceito 

de eficiência de Pareto (ou “eficiência alocativa”) e a eficiência da Kaldor-Hicks (também 

chamado “melhoria potencial de Pareto”) 153. Vejamos cada um dos conceitos separadamente. 

 O primeiro critério de eficiência é melhor representado quando pensamos em um 

determinado processo produtivo. Dessa maneira, dizemos que uma situação é eficiente 

quando se alcançam os melhores resultados possíveis com uma dada quantidade de recursos 

disponíveis154. Adaptando o exemplo proposto por Robert Cooter e Thomas Ulen155, imagine 

uma fábrica que produz mensalmente 1000 computadores, utilizando, para tanto, 100 

funcionários e 10 máquinas. Em tal cenário, afirmamos que o processo de produção será 

eficiente quando: 1) não é possível produzir a mesma quantidade de computadores ao 

                                                 
152 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 52. 
153 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 
da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 64. 
154 Ou, nas palavras de Paulo Caliendo: “Eficiência é um termo utilizado para significar a realização de 
determinados processos, com a maximização de resultados pela menor utilização de meios.” (grifos do autor). 
CALIENDO, Paulo. Direito tributário e análise econômica do Direito: uma visão crítica. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009, p. 70. 
155 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 
da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 38. 
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diminuir a quantidade de insumos (funcionários e/ou máquinas); 2) não é possível aumentar a 

produção de computadores sem aumentar a quantidade de insumos. Neste exemplo, a 

produção atingiu seu ponto máximo diante dos recursos limitados disponíveis (máquinas e 

funcionários) e, exatamente por não dispor de mais nenhum rearranjo que permita um 

incremento da produção sem aumentar gastos com insumos ou diminuir os gastos com 

insumos sem comprometer a produção, afirma-se que tal processo produtivo é eficiente.  

 A chamada eficiência de Pareto ou ótimo de Pareto
156 é um critério que serve para 

analisar a alocação de recursos em um dado contexto, inclusive na sociedade. Para tal critério, 

o que é levado em conta na mensuração da eficiência são as preferências dos indivíduos. 

Nesse sentido, uma situação será “Pareto eficiente” quando é impossível mudá-la de forma a 

deixar um indivíduo em uma situação melhor (na sua própria opinião) sem deixar os demais 

indivíduos em uma situação pior (também em suas próprias opiniões)157. Imaginemos uma 

dada situação onde André possui R$ 100,00 para gastar com um determinado livro e Bernardo 

possui tal livro, ao qual atribui o valor de R$ 80,00. Neste exemplo, a eficiência de Pareto 

somente será alcançada até o ponto em que o comprador (André) e o vendedor (Bernardo) não 

fiquem em uma situação pior do que o arranjo original. Dessa maneira, se Bernardo vendesse 

o livro para André por R$ 90,00, a situação seria Pareto eficiente, já que André compraria um 

livro ao qual atribui o valor de R$ 100,00 por R$ 90,00 (resultando num excedente social de 

R$ 10,00), e Bernardo, apesar de não possuir mais o livro, estaria numa situação melhor do 

que a original, já que receberia o valor de R$ 90,00 por um bem ao qual atribui o valor de R$ 

80,00 (também um excedente social de R$ 10,00). Quaisquer dos arranjos possíveis que não 

deixe um dos dois indivíduos em situação pior do que o arranjo original será Pareto eficiente 

e, no nosso exemplo, isso implica a transação do bem (livro) por um valor que não seja menor 

do que R$ 80,00 nem superior a R$ 100,00. Por outro lado, e isso também é fundamental, 

caso fosse impossível a realocação de recursos sem que houvesse prejuízo para alguns dos 

envolvidos, a situação original, com André possuindo os R$ 100,00 e Bernardo com o livro ao 

qual atribui o valor de R$ 80,00, é a que seria Pareto ótima.  

 No exemplo anterior, ao ser feita uma troca entre André e Bernardo, afirmou-se que 

haveria um “excedente social” resultante tanto da atribuição de valor que André confere ao 

livro (ele pagou R$ 90,00 por um livro ao qual atribui o valor de R$ 100,00, havendo um 

                                                 
156 A expressão “eficiência de Pareto” recebe tal denominação em homenagem ao seu criador, o economista 
italiano Vilfredo Pareto. 
157 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 
da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 38. 
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excedente social de R$ 10,00) quanto do valor percebido por Bernardo (que recebeu R$ 90,00 

por um livro ao qual atribui o valor de R$ 80,00, resultando num excedente também de R$ 

10,00). Neste caso, o excedente social, que totalizou R$ 20,00 e foi divido entre o comprador 

e o vendedor (ambos ficaram numa situação melhor, atendendo ao critério de eficiência de 

Pareto), representa um ganho de riqueza para a sociedade, em outras palavras, um ganho 

social158. 

 Uma análise que se vale exclusivamente do critério de eficiência de Pareto poderia se 

deparar com situações que seriam economicamente eficientes, mas socialmente indesejáveis 

ou até mesmo injustas. Se, em um determinado contexto pré-definido, somente um indivíduo 

possui toda a riqueza da sociedade e as demais pessoas nada possuem, qualquer novo arranjo 

relacionado à redistribuição dessa riqueza será ineficiente, já que deixará aquele indivíduo 

detentor dos recursos em uma situação pior, mesmo que as demais pessoas fiquem em uma 

situação melhor.  

 A atividade de tributar, enxergada sob a óptica da eficiência de Pareto, somente é 

eficiente na medida em que haja uma compensação, no mínimo, equivalente ao valor 

expropriado dos indivíduos. De um lado temos o Estado, que arrecada tributos para financiar 

suas atividades; do outro, temos os indivíduos, que contribuem com o Estado com 

determinadas quantias para que este cumpra com seus objetivos básicos, fornecendo 

segurança, saúde, educação, garantindo a propriedade privada etc. Dessa maneira, caso o 

Estado arrecade mas não cumpra com seus objetivos institucionalmente definidos, ou, em 

outras palavras, não compense a sociedade pelo que recebe, tal situação será Pareto 

ineficiente. 

Por outro lado, decisões sociais que utilizem a eficiência de Pareto como único critério 

somente seriam possíveis se os indivíduos que ganham algo indenizem os que perdem e 

ninguém fique em situação pior do que a original, já que o contrário seria ineficiente; caso não 

haja compensação de nenhuma ordem, os indivíduos que ficam em uma situação pior podem 

vetar a decisão ou mudança na ordem social. Dessa forma, somente com o consentimento 

                                                 
158 Segundo Joseph Stiglitz: Social benefits are typically measured by adding up the benefits received by all 

individuals. The number obtained represent the total willingness to pay of all individuals in society. The 

difference between the total willingness to pay and the total costs of a project can be thought of as the net 

“efficiency” effect of the project. It is a dollar value of the net benefits (em tradução livre: “Benefícios sociais 
são normalmente medidos pela soma dos benefícios recebidos por todos os indivíduos. O número obtido 
representa a disposição total para pagar de todos os indivíduos na sociedade. A diferença entre a disposição total 
para pagar e os custos totais de uma troca pode ser pensada como a ‘eficiência’ líquida da troca. É um valor em 
dólar dos benefícios líquidos.”). STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. 
Norton & Company, 2000, p. 111. Esta informação será importante quando da análise do trade off existente entre 
eficiência e equidade na tributação, em particular na definição do chamado “peso morto” dos tributos. 
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unânime de todos os indivíduos, os que ganham e os que perdem, é que seria possível a 

implantação de alguma mudança ou política pública, o que, na prática, seria inviável. 

 A eficiência da Kaldor-Hicks
159 surge como um critério mais realista e que, em parte, 

permite solucionar os problemas encontrados no critério de eficiência de Pareto, inclusive no 

caso proposto no parágrafo anterior. Segundo a eficiência de Kaldor-Hicks, uma determinada 

situação será eficiente quando, na ocorrência de trocas ou interações entre os agentes, mesmo 

havendo “ganhadores” (que ficam numa situação melhor do que a original) e “perdedores” 

(que ficam numa situação pior do que a original), os benefícios auferidos pelos ganhadores 

superam os prejuízos causados aos perdedores; dessa maneira, haverá um excedente que 

permite uma compensação dos ganhadores aos perdedores, e os primeiros ainda manterão 

para si parte dos benefícios auferidos160. Esta compensação que é feita dos ganhadores aos 

perdedores não é obrigatória, mas potencial; dessa forma, atinge-se a eficiência de Kaldor-

Hicks apenas com a viabilidade da compensação entre ganhadores e perdedores, e não com a 

sua realização na prática. Além disso, os problemas de unanimidade na implantação de 

qualquer decisão de cunho político ou social que a eficiência de Pareto exige são resolvidos, 

já que, diante da possibilidade dos ganhadores compensarem os perdedores, e de tal 

possibilidade ser garantida apenas em tese (e não obrigatória, conforme a eficiência de 

Pareto), qualquer decisão social ou política que cumpra os requisitos da eficiência de Kaldor-

Hicks será válida, mesmo que não seja unânime.  

 Exatamente por ser mais realista e de fácil aplicação na prática, a eficiência da Kaldor-

Hicks permite analisar o fenômeno tributário de maneira a torná-lo, ao menos do ponto de 

vista do critério adotado, adequado. A tributação ao qual nos submetemos nem de longe é 

resultado de uma decisão unânime, muito menos garantirá uma compensação imediata por 

parte do Estado; o Estado poderá, em tese, compensar-nos pelos valores arrecadados 

fornecendo serviços públicos básicos, implantando políticas públicas institucionalmente 

previstas, entre outras medidas. Mas pela eficiência de Kaldor-Hicks exigir apenas que a 

compensação seja viável, mesmo que não realizada, a atividade arrecadatória continua sendo 

eficiente, não obstante o Estado não “compensar” os contribuintes (ou compensar de maneira 

deficiente) pelo que lhes é expropriado.  

                                                 
159 O termo “eficiência de Kaldor-Hicks” refere-se aos economistas responsáveis pela elaboração do critério, 
Nicholas Kaldor e John Hicks. 
160 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 
da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 38. 
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Em que pese o papel do critério de eficiência da Kaldor-Hicks na análise das decisões 

sociais e políticas, sobretudo as que são implantadas pelo Estado, a garantia de potencialidade 

na compensação dos indivíduos pelo que lhes é retirado a título de tributos não pode servir de 

escusa para que o primeiro não cumpra com suas atribuições básicas. Uma tributação 

dissociada da análise do gasto público e da aplicação dos recursos da melhor maneira 

possível, em prol da sociedade, é uma tributação moralmente ilegítima, mesmo que seja 

eficiente segundo o critério de Kaldor-Hicks. Daí a necessidade de tratar a tributação não 

como um fim em si, mas como um meio de consecução dos demais objetivos estabelecidos 

pela Constituição.  

 

3.2.2. Tributação, Direito e Economia: entre eficiência e equidade 

 

 Um dos principais dilemas existentes no âmbito da Ciência Econômica e da Análise 

Econômica do Direito é o entre eficiência versus equidade161. Em matéria tributária, a 

discussão também é central162. Do ponto de vista jurídico, as reflexões envolvendo os 

princípios da liberdade, igualdade tributária, capacidade contributiva, neutralidade e justiça 

fiscal, tópicos fundamentais no estudo do Direito Tributário, nada mais são do que 

desdobramentos da discussão existente entre eficiência econômica e equidade.  

 Antes de adentrar no tema, vejamos um exemplo proposto por Joseph Stiglitz que nos 

permite visualizar como se dá o trade off entre equidade e eficiência163. Utilizando os 

                                                 
161 Especificamente sob a perspectiva do Direito e Economia, uma outra variável ou denominação para o mesmo 
problema é o conflito existente entre eficiência e justiça, que permeou grande parte dos debates e trabalhos no 
âmbito da disciplina nos anos 1970 e 1980, sobretudo como a publicação de diversos artigos e após o lançamento 
da primeira edição da obra The Economics of Justice, de Richard Posner, onde o juseconomista defendia que os 
critérios da eficiência e da maximização de riqueza deveriam ser os únicos a sererm perseguidos pelo Direito. Na 
época, juristas como Ronald Dworkin (Is Wealth a Value? In: The Journal of Legal Studies, v. 9, nº 2, p. 191-
226, 1980) criticaram duramente a visão posneriana da eficiência como fundamento valorativo para o Direito. O 
próprio Posner reviu seu trabalho posteriormente (The Problems of Jurisprudence), adotando uma posição 
moderada acerca do uso da maximização de riqueza e da eficiência como critérios ético-jurídicos, vinculada ao 
pragmatismo jurídico americano. Para uma análise geral sobre o critério da eficiência na obra de Posner, cf. 
SALAMA, Bruno Meyerhof. A História do Declínio e Queda do Eficientismo na Obra de Richard Posner. 
Disponível na em: <http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/35>. Na atualidade, ainda há autores que 
defendem o uso da eficiência e da maximização de riqueza como fundamentos éticos para o Direito, ao menos no 
âmbito de uma democracia estável, como a americana (cf. KAPLOW, Louis; SHAVELL, Steven. Fairness 

versus Welfare. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006). 
162 “Com efeito, o conflito entre os objetivos de equidade e eficiência está no centro de toda questão tributária. 
Em particular, o problema de identificar o desenho tributário ótimo pode ser visto como equivalente ao de 
identificar a melhor combinação entre esses objetivos. Mais especificamente, o problema tratado pela teoria da 
tributação ótima é o de arrecadar uma dada receita e alcançar determinados objetivos distributivos ao menor 
custo em termos de perda de eficiência.” SIQUEIRA, Rozane Bezerra de; NOGUEIRA, José Ricardo; 
BARBOSA, Ana Luiza de Holanda. Teoria da tributação ótima. In: ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro (org). 
Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 174. 
163 STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 94. 
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personagens da obra homônima do escritor inglês Daniel Dafoe, imaginemos um simples 

sistema econômico com apenas dois indivíduos, o náufrago Robinson Crusoé e o índio Sexta-

Feira. Na alocação inicial de recursos, onde os únicos bens disponíveis são laranjas, temos 

uma situação inicial onde Robinson Crusoé possui 10 laranjas e Sexta-Feira possui apenas 2 

laranjas. Do ponto de vista da equidade, esta seria uma situação desigual, mesmo que 

economicamente eficiente (e aqui importa lembrar o critério de eficiência de Pareto). Como 

forma de equilibrar tal situação desigual, imaginemos que, hipoteticamente, seja criada uma 

norma impondo a Robinson Crusoé a transferência de 4 laranjas para Sexta-Feira, mas 

durante o processo uma laranja é perdida. Dessa forma, Robinson Crusoé ficaria com 6 

laranjas e Sexta-Feira com 5, já que uma se perdeu durante a transferência. Apesar de ter sido 

diminuída grande parte da desigualdade, o número de laranjas originalmente disponíveis ficou 

reduzido, ocasionando uma diminuição da riqueza disponível na sociedade. Com isso, tem-se 

o seguinte quadro: a manutenção de níveis ótimos de eficiência pode resultar em 

desigualdades, enquanto que ações que busquem situações equânimes implicam em perdas de 

eficiência. 

 Transpondo o exemplo para o nosso campo de estudo, é fácil constatar que a 

tributação implica em perdas de eficiência ou distorções na alocação de recursos.  

Recordemos que uma das funções do governo segundo a Política Fiscal é a função 

distributiva, que, em certa medida, busca num tratamento equânime na sociedade. Diante da 

essencialidade da tributação para o financiamento do governo, principal característica do 

Estado Fiscal e, em virtude de em determinados casos o mercado ser ineficiente na alocação 

de recursos, o que implica em desigualdades socioeconômicas, é atribuído ao Estado a função 

de redistribuir riqueza por intermédio dos recursos obtidos da sociedade.  

Mesmo que não se concorde com o papel do governo na redistribuição de riqueza, é 

fato que ela ocorre. Dessa forma, a tributação sempre resultará em ineficiências e distorções 

alocativas. Tal constatação desconstrói um importante princípio do Direito Tributário, qual 

seja, o da neutralidade fiscal, que determina que a tributação não deve causar impactos na 

sociedade ou influenciar o comportamento dos indivíduos. Uma tributação economicamente 

neutra é impraticável; com raras exceções164, todos os tributos repercutem, em maior ou 

menor grau, na eficiência econômica e no comportamento dos contribuintes. 

                                                 
164 Um exemplo proposto por Luís Eduardo Schoueri de tributação economicamente neutra seria a instituição de 
um tributo per capita “cobrado de todos os contribuintes de uma localidade. Nesse caso, os contribuintes não 
teriam razões para mudar seus comportamentos iniciais e não seria afetada sua decisão de compra e venda. Claro 
que mesmo assim haveria algum efeito, visto que haveria menos recursos à disposição de compradores e 
vendedores, posto que de maneira uniforme. [...] Um tributo per capita não seria aceitável em uma sociedade 



72 
 

 
 

Diante da essencialidade da tributação e do fato de que ela sempre irá gerar impactos 

na eficiência econômica, a questão passa a ser outra: como adaptar o sistema tributário para 

que ele cause o mínimo de distorções possíveis na economia e no comportamento dos 

indivíduos?165 Tal questionamento representa exatamente a busca pela eficiência econômica, 

conforme os princípios da teoria da tributação propostos pela Economia do Setor Público.  

 No item anterior, ao explicar o funcionamento do critério de eficiência de Pareto, 

utilizamos como exemplo uma relação de troca entre dois indivíduos, André e Bernardo e, em 

virtude dessa troca, haveria um excedente social de R$ 20,00, representando o ganho de 

riqueza para a sociedade (em outras palavras, aumento de bem-estar). Segundo o exemplo 

proposto, não foi mencionada nenhuma força ou ação externa que repercutisse no 

comportamento dos agentes, como a cobrança de tributos. Imaginemos a mesma situação, mas 

agora com a incidência de um imposto sobre a venda do livro, no valor de R$ 40,00 

(lembremos das condições originais, onde André se dispunha a pagar até R$ 100,00 pelo livro 

e Bernardo estava disposto a vendê-lo por, pelo menos, R$ 80,00). Neste caso, a troca seria 

impossível, já que ela sempre representaria em perda de bem-estar tanto para os indivíduos 

envolvidos (que ficariam numa situação pior do que a original) quanto para a sociedade (que 

não seria beneficiada com o excedente social de R$ 20,00). Em outras palavras, a imposição 

de um imposto sobre a venda do livro, neste caso, impede a realização de trocas entre os 

agentes, já que os custos da transação superam os benefícios, resultando na perda do 

excedente social proveniente da troca. Esse efeito distorcivo da tributação é denominado 

“peso morto”166 ou, no original, deadweight loss
167. Esquematicamente, as perdas do 

                                                                                                                                                         
que pretende ver reduzias suas desigualdades sociais. Juntamente com a eficiência econômica, a equidade 
aparece como um dos objetivos do sistema tributário.” SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 34. 
165 Esta é a principal reflexão proposta pela Economia do Setor Público no campo tributário. Nas palavras de 
Joseph Stiglitz: All taxes affect economic behavior. They transfer resources from individuals to the government. 

As a result, individuals must alter their behavior in some way. If they do not adjust the amount of work they do, 

they must reduce their consumption. They may work more, enjoying less leisure; by working more, they need 

reduce their consumption less. No matter how individuals adjust, an increase in taxes must make them worse off. 

But some taxes reduce individuals’ welfare less, for each dollar of revenue raised, than do other taxes. Tax 

policy is concerned with designing tax structures which minimize welfare loss for any given amount of revenue 

raised […] (em tradução livre: “Todos os tributos afetam o comportamento econômico. Eles transferem recursos 
dos indivíduos para o governo. Como resultado, os indivíduos devem alterar seu comportamento de alguma 
maneira. Se eles não ajustarem a quantidade de trabalho que realizam, devem reduzir seu consumo. Eles podem 
trabalhar mais, desfrutando de menos lazer; trabalhando mais, eles necessitam reduzir menos seu consumo. Não 
importa o quanto os indivíduos se adaptem, um aumento nos tributos deve deixá-los numa situação pior. Mas 
alguns tributos reduzem menos o bem-estar individual para cada dólar de receita arrecado, do que outros 
tributos. A política tributária se preocupa com a concepção de estruturas tributárias que minimizem a perda de 
bem-estar para qualquer quantidade de receita arrecadada [...].”). STIGLITZ, Joseph E. Economics of public 

sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 518-519. 
166 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 181. 
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excedente social resultantes do peso morto dos tributos podem ser demonstradas no seguinte 

gráfico168: 

 

Gráfico 1 – Efeitos do peso morto dos tributos sobre o excedente social 

 

 

 Quanto maior o peso morto dos tributos, maior será o efeito distorcivo, reduzindo o 

número de trocas que poderiam ser realizadas na sociedade e, por conseguinte, resultando 

numa diminuição do bem-estar da sociedade e perda do excedente social. Um outro efeito 

consequente do peso morto é exatamente a perda de arrecadação. Ora, se não há mais trocas 

                                                                                                                                                         
167 STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 
111. 
168 Adaptado de MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia, 5ª ed. Trad. Allan Vidigal Hastings e Elisete 
Paes e Lima. São Paulo: Cengage Learning, 2009, p. 158. 
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no mercado em função da tributação excessiva169, também deixam de existir os fatos 

econômicos que permitem a cobrança de tributos (no nosso exemplo, a venda do livro, 

representativa da circulação de mercadorias). Ilustrativamente, as variações na arrecadação 

resultantes do peso morto dos tributos podem ser representadas nos seguintes gráficos170: 

 

Gráfico 2 – Variações da arrecadação conforme o peso morto dos 

tributos

 

 

Gráfico 3 – Curva do peso morto x montante do imposto 

 

 

Há mais um efeito deletério resultante do peso morto dos tributos que também implica 

em perdas na arrecadação: num cenário onde a necessidade de trocas é inevitável (os 

indivíduos não terão a escolha de não interagir no mercado) e a tributação excessiva é uma 

constante, o resultado é a procura por meios de se esquivar da cobrança de tributos, seja 

                                                 
169 Daí Jospeh Stiglitz também denominar o peso morto dos tributos como excess burden of the tax, ou “carga 
tributária excessiva”. STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & 
Company, 2000, p. 111. 
170 Adaptado de MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia, 5ª ed. Trad. Allan Vidigal Hastings e Elisete 
Paes e Lima. São Paulo: Cengage Learning, 2009, p. 164. 
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buscando novos mercados (que possuam um sistema tributário menos distorcivo/mais 

eficiente) ou por alternativas ilícitas, como a sonegação fiscal (lembremos que, do ponto de 

vista da Teoria da Escolha Racional, é razoável e esperado que os contribuintes busquem fugir 

da tributação, já que esta representa perdas de bem-estar)171. 

 No exemplo proposto, é possível enxergar uma zona limite onde seria possível instituir 

um imposto sobre a venda do livro sem comprometer a realização de trocas entre os 

indivíduos. Esse limite corresponde exatamente ao excedente social, no caso R$ 20,00. Dessa 

forma, para que não haja a ocorrência de efeitos distorcivos (peso morto), o imposto sobre a 

venda do livro deveria ser menor do que R$ 20,00. Com isso, as trocas entre os indivíduos 

ainda seriam viáveis e haveria um excedente social, por menor que fosse. Por óbvio que nosso 

exemplo é apenas uma simplificação do problema e a realidade do sistema tributário é muito 

mais complexa do que poderia parecer à primeira vista.  

 Uma maneira de solucionar os efeitos distorcivos da tributação é a instituição dos 

chamados lump-sum taxes (que poderíamos denominar de “tributos fixos”). Tributos do tipo 

lump-sum incidem sobre os indivíduos com um mesmo valor e não leva em conta 

características pessoais, tais como sexo, idade, estado de saúde etc. (é um tributo 

individualmente objetivo), nem particularidades da situação tributada172. Os lump-sum taxes 

não são distorcivos exatamente porque os indivíduos não terão outra alternativa a não ser 

pagá-los; dessa forma, eles não afetam o comportamento individual nem a alocação de 

recursos na sociedade173. Um exemplo de tributo do tipo lump-sum é exatamente o tributo per 

capita, cobrado dos indivíduos independentemente de suas características pessoais e incidente 

sobre todos com o mesmo valor174. 

 Justamente por não impor efeitos distorcivos e perdas de eficiência no mercado é que 

os lump-sum taxes se aproximam do ideal da neutralidade fiscal. No entanto, e aqui tem-se a 

outra face da moeda, um tributo economicamente neutro é um tributo desigual. Os tributos do 

                                                 
171 Esta discussão será retomada no item 3.3.2, que discute a relação existente entre o Estado, o mercado e a 
Curva de Laffer. 
172 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 185. 
173 STIGLITZ, Joseph E. Economics of public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, p. 
462-463. 
174 Cf. nota 164. Um possível efeito distorcivo do tributo per capita seria a diminuição das taxas de natalidade na 
sociedade, ao menos em um cenário onde os pais seriam os responsáveis pelo pagamento dos tributos dos filhos. 
Outro efeito, mas que se situaria no campo do absurdo (ou não) é o aumento do índice de homicídios, sobretudo 
nos ambientes familiares, como forma de diminuir a carga tributária que os dependentes (filhos, pessoas 
deficientes, inválidos etc.) imporiam aos responsáveis pelo pagamento dos tributos. Este segundo exemplo nos 
foi sugerido por Luís Eduardo Schoueri em palestra proferida no Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2012.  
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tipo lump-sum, exatamente por não levarem em conta características pessoais do contribuinte 

(como a capacidade de pagamento), são considerados tributos regressivos. Dessa forma, quem 

sentirá mais o impacto de um tributo com tal característica é exatamente quem menos riqueza 

possui para contribuir (de maneira ilustrativa, um tributo per capita com o valor de R$ 10,00 

é mais significativo para quem pouco ou nada possui do que para uma pessoa rica).  

Ao menos no contexto jurídico brasileiro, o efeito inequânime dos tributos 

fixos/regressivos é indesejado, em particular devido ao conteúdo axiológico de princípios 

como o da igualdade tributária e o da capacidade contributiva. Há um imperativo 

constitucional que impõe ao sistema tributário a busca da equidade. Além disso, as bases ou 

fatos econômicos que a Constituição Federal permite que sejam tributados, como a renda, o 

consumo e a propriedade, levam em conta exatamente características pessoais dos 

contribuintes. Dessa forma, um tributo que seja economicamente eficiente, mas que resulte 

em significativas desigualdades é não apenas socialmente (segundo os imperativos da função 

distributiva da tributação), mas juridicamente indesejado. 

Por outro lado, e novamente sob uma perspectiva jurídica, a busca de eficiência é algo 

não só economicamente desejável, mas possui uma matriz constitucional. Princípios como o 

da livre iniciativa/liberdade econômica, da livre concorrência e do não-confisco devem pautar 

a calibração do sistema tributário, sobretudo no que diz respeito à criação de um ambiente 

economicamente eficiente com o mínimo de efeitos distorcivos (peso morto) possível. 

Diante de tais imperativos e limitações, a resposta não está na preponderância entre 

um ou outro critério, mas no segundo melhor cenário possível numa realidade onde eficiência 

e equidade coexistem175. Mais do que isso, a preocupação do legislador e, de maneira geral, 

do Estado Fiscal, deveria ser limitar a tributação num nível tal que permita a realização de 

trocas no mercado, garantindo o exercício da atividade econômica, já que, sem isso, não há 

como ele (o Estado) sobreviver e muito menos promover a redistribuição de riqueza e 

equidade. 

 

 

                                                 
175 “[...] a teoria da tributação ótima trata da caracterização da melhor estrutura tributária em um mundo onde 
tributos lump sum não são factíveis. Portanto, o termo ‘ótimo’ nessa teoria deve ser entendido como um ótimo de 
segundo melhor, ou seja, o melhor resultado possível dado que impostos distorcivos devem ser inevitavelmente 
utilizados em razão da impossibilidade de se recorrer a impostos lump sum. Isso significa que a teoria da 
tributação ótima deve estar inerentemente preocupada com questões de equidade e eficiência, simultaneamente.” 
SIQUEIRA, Rozane Bezerra de; NOGUEIRA, José Ricardo; BARBOSA, Ana Luiza de Holanda. Teoria da 
tributação ótima. In: ARVATE, Paulo; BIDERMAN, Ciro (org). Economia do setor público no Brasil. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004, p. 175. 
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3.2.2. Eficiência, equidade e tributo ótimo 

 

 Em que pese a dificuldade do legislador em encontrar o ponto de equilíbrio entre 

eficiência e equidade, é fato que isso é algo não só desejável, mas necessário para a 

manutenção de um ambiente de mercado que atenda os ditames constitucionais. Nesse 

sentido, é possível pensar em um arquétipo do que seria um “tributo ótimo”. Esse tributo 

ótimo, além de atender à eficiência e equidade, permitiria uma ampla arrecadação a um baixo 

custo administrativo. 

 Segundo Richard Posner, seriam quatro as características do tributo ótimo: 1) base 

ampla de contribuintes; 2) incidência sobre atividades (fatos econômicos) com demanda 

inelástica; 4) não aumenta a desigualdade nem ofende a equidade; 4) possui baixo custo 

administrativo176. As características do tributo ótimo nada mais são do que desdobramentos 

dos princípios norteadores do sistema tributário ideal, conforme as proposições originais de 

Adam Smith e desenvolvidos posteriormente com os trabalhos da Economia do Setor Público. 

 A base ampla de contribuintes corresponde ao fato de que o tributo ótimo deve buscar 

incidir no maior número possível de indivíduos. Alguns tributos recaem em uma pequena 

parcela de contribuintes, outros atingirão um grande número de pessoas. O que determinará a 

variação no número de contribuintes atingidos por um determinado tributo será a situação ou 

fato econômico tributado. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) somente 

irá incidir sobre aquelas pessoas que são proprietárias de imóveis em área urbana, o que, por 

óbvio, representa apenas uma parcela da sociedade. Por outro lado, tributos como o Imposto 

de Renda possuem uma ampla base de contribuintes, resultado do fato econômico tributado, 

qual seja, auferir renda.  

Partindo de um cenário onde a principal finalidade dos tributos é a arrecadatória, as 

razões que justificam a busca por um tributo com ampla base de contribuintes é, 

primeiramente, desestimular o contribuinte a buscar mecanismos que permitam fugir da 

tributação, desde a evasão fiscal até planejamentos tributários (e um dos resultados em se 

tributar fatos econômicos específicos dos contribuintes é o desestímulo à fuga da 

                                                 
176 POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Trad. Eduardo L. Suárez. México: Fondo de 
Cultura Económica, 2000, p. 460. Essas mesmas características do tributo ótimo são apresentadas e 
desenvolvidas por Cristiano Carvalho, que acrescenta uma quinta, qual seja, a de que o tributo ótimo deve ter 
poucas regras, que devem ser simples e objetivas. CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão 

tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo: 2010, p. 256-262. 
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tributação)177; em segundo lugar, e essa nos parece a principal justificativa em se adotar 

tributos com a base ampla de contribuintes, é que eles permitem ratear o ônus tributário para 

uma grande parcela da sociedade (diminuindo a carga tributária individual), ao mesmo tempo 

que garante ao Estado níveis ótimos de arrecadação178. 

 A característica do tributo ótimo relativa à incidência sobre situações e fatos 

econômicos que possuem demanda inelástica se refere à necessidade de que a tributação não 

cause efeitos distorcivos no comportamento dos indivíduos, que, de resto, corresponde à 

busca da eficiência econômica na tributação. A elasticidade/inelasticidade da demanda 

representa o nível de sensibilidade dos indivíduos à alteração de preços de produtos e 

serviços. Bens que possuem demanda elástica são facilmente substituídos pelo consumidores 

caso haja um aumento no preço (um exemplo é o preço das passagens: se houver um aumento 

no valor das passagens ônibus, é racional que haja uma procura por passagens de avião). Por 

outro lado, bens com demanda inelástica correspondem àqueles onde, mesmo que haja um 

aumento no preço, os indivíduos continuarão consumido-os (exemplos de bens com demanda 

inelástica são alimentos básicos, combustível, energia etc.). Exatamente por não permitir uma 

variação em termos de escolha individual (i.e., não são distorcivos), a incidência sobre bens e 

serviços com demanda inelástica é uma das características do tributo ótimo, já que permitirá a 

manutenção de níveis ótimos de arrecadação, em virtude da estabilidade do comportamento 

individual. 

 A terceira característica do tributo ótimo corresponde à proibição de que este implique 

num aumento das desigualdades. Em outras palavras, o tributo ótimo deve, sempre que 

possível, buscar a equidade. Nessa perspectiva, qualquer tributo do tipo lump-sum, por não 

atender à equidade, mas apenas ao critério de eficiência econômica, não poderia funcionar 

como um tributo ótimo. Por outro lado, a adoção de critérios de progressividade na instituição 

de tributos (a exemplo das diferentes alíquotas do Imposto de Renda) pode funcionar como 

mecanismos de concretização do atributo em questão.  

                                                 
177 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 257. 
178 Como bem coloca Cristiano Carvalho: “[...] tributos que incidam sobre atividades realizadas indistintamente 
por um grande número de contribuintes permite que a carga per capita da exação seja relativamente baixa, uma 
vez que é rateada por todos. Não só isso tem o potencial de gerar grandes receitas para o Estado, como também 
incentiva o adimplemento das obrigações tributárias. Ora, pelo cálculo custo-benefício, se o tributo é 
relativamente baixo, todo o ônus envolvido em contestar a cobrança (contratar advogados, ingressar com a ação 
judicial, contingenciar possíveis perdas, etc.) pode não compensar tal medida, sendo mais ‘barato’ simplesmente 
arcar com a exação.” CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em 
Direito Tributário). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 258. 
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 A última característica do tributo ótimo impõe que ele deve ter baixo custo 

administrativo. É um pressuposto básico de qualquer sistema tributário que os custos de 

arrecadação devam ser menores que os valores arrecadados, do contrário a administração 

tributária implodiria179. Dessa forma, o Fisco deve buscar alternativas que permitam alcançar 

níveis elevados de arrecadação com o mínimo de gastos administrativos possível. Institutos 

como retenção na fonte, substituição tributária e o uso da tecnologia da informação permitem 

otimizar a atividade arrecadatória e reduzir custos com a administração fiscal. 

 À primeira vista, encontrar um tributo que reúna todas as características apresentadas 

poderia ser uma verdadeira busca pelo Santo Graal. No entanto, antes de impor uma atuação 

cogente ao legislador, tais características funcionam como vetores normativos no 

desenvolvimento do sistema tributário. Por outro lado, também servem como parâmetro de 

análise dos tributos já existentes no nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, há quem 

defenda, por exemplo, que a tão demonizada e já extinta CPMF (Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira) era uma contribuição que atendia às características do 

tributo ótimo180.  

 

3.3. TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS PÚBLICAS E ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

 A análise da tributação sob a perspectiva do Direito e Economia não se limita ao uso 

de conceitos básicos da disciplina (como escolha racional, maximização de bem-estar, 

equilíbrio etc.), nem ao trade off  eficiência versus equidade (apesar de tal dilema receber 

papel de destaque no estudo da matéria). Em verdade, há diversos outros tópicos que se 

encontram no cerne da discussão envolvendo a tributação, as Finanças Públicas e o Direito e 

Economia. 

 Dessa maneira, optamos por destacar, em um espaço específico, outros temas que 

julgamos centrais para qualquer investigação envolvendo a matéria, tais como o conceito de 

                                                 
179 “A complexidade do sistema tributário não afeta apenas o contribuinte, mas também o próprio Estado. Quanto 
mais complexo, mais custos são incorridos na administração do tributo (por exemplo, mais agentes 
administrativos serão necessários para fiscalizar e cobrar os contribuintes), o que leva a um círculo vicioso [...]: 
se é mais custoso administrar o tributo, mais recursos, leiam-se tributos, serão necessários para tanto.” 
CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 260. 
180 A questão da CPMF é apresentada por Cristiano Carvalho em sua tese de livre-docência, ao menos no que diz 
respeito ao baixo custo administrativo [CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese 
(Livre-docência em Direito Tributário). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 
260], e foi discutida pelo autor, agora englobando as demais características que tornam um tributo ótimo, em 
palestra proferida para o Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no 
ano de 2011.  
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tributo proposto pelo ordenamento jurídico brasileiro, em particular o caráter de 

compulsoriedade que ele possui e sua relação com o Direito e Economia; uma análise 

preliminar da relação entre Estado e mercado, expondo suas tensões e conflitos, ao mesmo 

tempo em que se demonstra o caráter de interdependência que há entre ambos; a discussão 

relativa aos princípios jurídicos previstos na Constituição que orientam a atividade tributária, 

como a liberdade, a igualdade, a propriedade e a segurança jurídica, relacionando-os com a 

Análise Econômica do Direito; por fim, mas não menos importante (e aqui resgatamos grande 

parte da teoria das Finanças Públicas Moderna), é feito um exame da relação existente entre a 

tributação e as falhas de mercado. 

  

3.3.1. Tributos, compulsoriedade e “efeito carona” 

 

 Na doutrina tributária brasileira, o conceito de tributo conforme previsto no Código 

Tributário Nacional181 é algo amplamente conhecido pelos estudiosos da matéria. Dentre as 

primeiras lições estudadas no âmbito do Direito Tributário, o conteúdo do artigo 3º do CTN é 

um dos temas que são mais exaustivamente tratados. De antemão, não se vê nada de errado 

nas construções doutrinárias acerca do conceito de tributo, pelo contrário. No entanto, existe 

uma característica fundamental que, podemos afirmar, justifica não só a existência do Estado, 

mas a própria vida em sociedade: a compulsoriedade. Diante de tamanha importância, a 

natureza compulsória dos tributos é algo que merece uma atenção particular por parte 

daqueles que estudam o Direito Tributário, inclusive como forma de demonstrar os conteúdos 

éticos, políticos e econômicos que justificam a existência da tributação. Para tanto, a Análise 

Econômica do Direito e as Finanças Públicas fornecem importantes subsídios na investigação 

dos fundamentos da tributação. 

 É fato que a cobrança de tributos remonta desde as civilizações antigas182. Nesse 

sentido, podemos afirmar que, em maior ou menor grau, era necessário a existência de algum 

mecanismo coercitivo que impusesse aos indivíduos o pagamento de impostos. Seja a mera 

coerção física ou uma norma jurídica prevista institucionalmente (que, de resto, permitiria o 

                                                 
181 Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. Há um outro conceito de tributo previsto no ordenamento jurídico brasileiro, mas que não será objeto 
da nossa análise, qual seja, o da Lei nº 4.320/64 (Art. 9º Tributo é receita derivada instituída pelas entidades de 
direito público, compreendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes 
em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por 
essas entidades).  
182 Cf. nota 14.  
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Estado expropriar, inclusive mediante o uso da força, a riqueza da sociedade), há de existir 

um instrumento que estabeleça o pagamento obrigatório de tributos183.  

 E porque o pagamento de tributos não é algo voluntário, algo que leve em conta os 

valores cívicos e de solidariedade dos indivíduos para com a sociedade? Uma resposta 

simplista, mas correta, é que se fosse voluntário ninguém pagaria. O Direito e Economia nos 

responde melhor tal indagação. Um dos postulados da AED é exatamente o fato de que as 

pessoas buscam maximizar seu bem-estar, pautando suas escolhas por critérios racionais. 

Dessa maneira, ao menos sob uma visão unilateral ou limitada do papel da tributação, o 

pagamento de tributos, por implicar em uma diminuição de riqueza/bem-estar individual, 

sempre será algo indesejado pelas pessoas. Com o perdão da expressão, ninguém fica “feliz” 

ao pagar impostos. Ora, se é racional que as pessoas evitem o pagamento de tributos (seja de 

maneira lícita ou ilícita), caso as contribuições para o Estado fossem voluntárias, 

pouquíssimas pessoas se habilitariam a pagar. 

 Mas não só isso. Recordemos o papel atribuído ao governo em corrigir as falhas de 

mercado. Dentre as falhas existentes, há os bens públicos, cujo consumo é não excludente e 

não rival. Devido a essas características, não há incentivos ao mercado para produzir tais 

bens, cabendo ao Estado sua produção. Um exemplo de bem público (já mencionado) é a 

segurança pública. Agora imaginemos um cenário onde a tributação fosse algo voluntário e o 

Estado tentasse convencer a sociedade do dever moral e de solidariedade existente no 

pagamento de tributos. Ele (o Estado) está contando com a participação dos indivíduos para 

financiar, por exemplo, a segurança pública, algo que é socialmente desejável pela população. 

Num primeiro momento, é provável (e até esperado) que a população contribua 

voluntariamente com o Estado para o financiamento da segurança pública. No entanto, e 

exatamente por tratar-se de um bem cujo o uso é não rival e não excludente, haveria fortes 

incentivos à presença de “caroneiros” (free riders), indivíduos que se beneficiam do bem 

público, apesar de não contribuírem para ele. É virtualmente impossível para o Estado excluir 

as pessoas não pagantes do gozo do bem público (uma polícia ostensiva, que realiza uma 

ronda em determinada localidade, beneficiará todas as pessoas da região, independentemente 

de contribuírem ou não com o governo). Ora, se o indivíduo irá usufruir do bem público 

pagando ou não por ele, qual o incentivo que há para o pagamento? Diante de tal cenário 

hipotético, o resultado lógico aponta para uma ampla tendência ao não pagamento de tributos 

                                                 
183 Conforme destaca Schoueri: “Já se disse, jocosamente, que se o imposto fosse voluntário, então ele mudaria 
de nome: de ‘imposto’ para ‘voluntário’.” SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 134. 
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(afinal, “se ninguém paga, eu também não pago”) até o ponto crítico onde o Estado não teria 

como se manter e deixaria de existir, instaurando-se um verdadeiro “caos social”184. 

 A compulsoriedade da tributação é a forma encontrada para manter estruturas sociais 

com um mínimo de ordem e segurança. Lembremo-nos de uma das frases que figura na 

epígrafe deste trabalho, do Juiz da Suprema Corte norte-americana, Oliver Wendell Holmes: 

“tributos são o que pagamos por uma sociedade civilizada”. 

 

3.3.2. Estado, mercado e a Curva de Laffer 

 

 Apenas para fins analíticos, e sem pretensão de exaurir o conteúdo do instituto, o 

conceito de mercado que vem sendo utilizado no decorrer do trabalho representa o ambiente 

institucional que permite aos agentes econômicos (indivíduos, empresas e, em certo aspecto, o 

próprio Estado) interagirem e realizarem trocas, no intuito de satisfazem seus interesses e 

maximizar riqueza. Nesse sentido, sob uma perspectiva tradicional (e parcial), o Estado e o 

mercado poderiam ser apresentados como instituições antagônicas e a tributação surge como 

um elemento catalisador de tal antagonismo. De um lado, temos o Estado, que necessita de 

recursos para financiar suas funções e objetivos; tais recursos são obtidos da sociedade (que 

realiza trocas no mercado como forma de obterem riqueza), mediante a imposição de tributos. 

Do outro lado, há o mercado, que pressupõe uma atuação o mais livre possível, como forma 

de otimizar o ambiente de interação e trocas entre os agentes; nesse aspecto, a tributação 

surge como um entrave ou dificuldade à transações realizadas no mercado, já que impõe 

custos aos agentes, causando desequilíbrios e ineficiências. 

 Diante de toda a discussão proposta no parágrafo anterior, é possível inferir uma outra 

perspectiva para o dilema em questão: sem Estado não há mercado, e sem mercado não há 

Estado. Antes de ser antagônica, a relação existente entre ambos é de interdependência, e a 

tributação é a forma encontrada para que seja possível sustentar ambas as instituições. O 

Estado depende do mercado para a obtenção de receita e o mercado depende do Estado para 

que este forneça um ambiente de segurança (por meio da criação e execução das leis, e 

solução dos conflitos que eventualmente surgirem) que torne possível a realização da 

                                                 
184 “Soa como total utopia imaginar que as pessoas contribuiriam espontaneamente, em nome de um abstrato 
contrato social, para manter o Estado. Mesmo que desejem todos os serviços prestados pelo welfare state, os 
incentivos para desertar e ‘pegar carona’ nos eventuais contribuintes voluntários seriam enormes, o que acabaria 
por inviabilizar o sistema. Por isso que em qualquer sistema os tributos são obrigatórios.” CARVALHO, 
Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 282. 
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atividade econômica. O problema surge quando a tributação causa efeitos nocivos, ao ponto 

de não só afetar as relações no mercado, mas prejudicar os próprios níveis de arrecadação do 

Estado. 

 Citando uma passagem extraída do livro For Good and Evil – The Impact of Taxes in 

the Course of Civilization
185, em 1977 os Rolling Stones deixaram a Inglaterra e adotaram 

residência na França. No ano de 1988, em entrevista para um escritor do jornal Washington 

Post, eles explicaram que tal mudança foi resultado dos elevados tributos cobrados pelo 

governo britânico, que não permitia que eles comprassem um novo conjunto de cordas para 

guitarra. Daí a origem do título de um dos discos clássicos da banda, Exile on Main Street
186. 

Apesar da natureza peculiar do caso, ele ilustra os efeitos distorcivos que uma tributação 

excessiva pode causar. 

 Os efeitos distorcivos e o impacto sobre a receita pública causados por uma carga 

tributária elevada podem ser representados pela chamada “Curva de Laffer”. A Curva de 

Laffer, que recebeu tal denominação em virtude de seu principal divulgador, o economista 

americano Arthur Laffer187, é um gráfico que apresenta, de maneira simplificada, de um lado 

a receita pública obtida pelos tributos, e de outro, o percentual da tributação incidente sobre os 

indivíduos (basicamente, a alíquota). Vejamos esquematicamente o funcionamento da Curva 

de Laffer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 ADAMS, Charles. For good and evil: the impacts of taxes in the course of civilization, 2nd ed. Lanham, 
Maryland: Madison Books, 2001, p. 413. 
186 No original: In 1971 we were forced to make a decision courtesy of the British government – live in England 

and [because  of high  taxes] not be able to afford another set of guitar strings, or move and keep the band 

together, Hence “Exile on Main Street”. ADAMS, Charles. For good and evil: the impacts of taxes in the course 

of civilization, 2nd ed. Lanham, Maryland: Madison Books, 2001, p. 413. 
187 Segundo conta Gregory Mankiw, a Curva de Laffer foi desenhada por Arthur Laffer em um guardanapo e 
apresentada a diversos políticos e jornalista presentes em um restaurante de Washington, D.C., em 1974, 
atraindo a atenção do então Presidente Ronald Reagan, que passou a reformular sua política tributária com base 
no modelo teórico apresentado pelo economista. MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia, 5ª ed. Trad. 
Allan Vidigal Hastings e Elisete Paes e Lima. São Paulo: Cengage Learning, 2009, p. 163-167. 
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Gráfico 4 – Curva de Laffer 

 

 

 

No gráfico acima temos representado, no eixo vertical, a receita pública e no eixo 

horizontal, a alíquota, que varia de 0% a 100%. Tomando por base a cobrança de um imposto 

hipotético, as conseqüências resultantes do modelo teórico da Curva de Laffer são: a) uma 

alíquota igual a 0% implicará numa receita igual a 0; b) por outro lado, uma alíquota igual a 

100% também resultará numa arrecadação 0, isso porque nenhum dos agentes econômicos 

será estimulado a produzir riqueza ou então buscarão alternativas para não serem tributados, 

já que toda a riqueza será expropriada pelo Estado. No entanto, a Curva de Laffer apresenta 

um ponto ótimo, onde o nível de receita arrecada será o maior possível, tomando por base 

uma alíquota hipotética a*188.  

Por óbvio que definir o ponto ótimo em que se mantém um equilíbrio entre alíquota e 

receita não é algo simples, necessitando de uma investigação empírica que leve em conta a 

realidade do sistema tributário analisado. Apesar de não propor uma alternativa definitiva para 

solucionar os problemas relativos à carga tributária, a Curva de Laffer põe em relevo uma 

importante indagação, que deveria servir de pauta para aqueles responsáveis pelo sistema 

tributário e pela política fiscal do país: até que ponto a carga tributária é sustentável? 

                                                 
188 Um exemplo das implicações da Curva de Laffer sobre a receita arrecada é apontado por Charles Adams. 
Segundo o autor, nos Estados Unidos, entre 1916 e 1921, as alíquotas sobre a tributação progressiva da renda 
variaram de 7% para 77%, o que, em tese, representaria um alto incremento na arrecadação. No entanto, o que se 
observou foi que a quantidade de receita produzida foi a mesma em ambos os anos. ADAMS, Charles. For good 

and evil: the impacts of taxes in the course of civilization, 2nd ed. Lanham, Maryland: Madison Books, 2001, p. 
432-433. 
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O mérito do modelo teórico proposto pela Curva de Laffer é demonstrar que nem 

sempre uma elevada carga tributária representará para o Estado níveis ótimos de arrecadação, 

pelo contrário. Nesse sentido, é dever do Estado buscar o seu nível ótimo de arrecadação, em 

virtude do caráter de essencialidade dos tributos. O nível ótimo é aquele que permitirá ao 

Estado obter o máximo de arrecadação possível, levando em conta a resposta do mercado às 

alíquotas estabelecidas (o nosso ponto a*). Partindo da reflexão proposta pela Curva da 

Laffer, a preocupação que o Estado deve ter com o mercado se resume ao adágio popular de 

que “não devemos matar a galinha dos ovos de ouro”. 

Sob a perspectiva do Direito e Economia, a Curva de Laffer põe em destaque os 

postulados básicos da Teoria da Escolha Pública: os indivíduos reagem a incentivos e sempre 

buscam o autointeresse/maximização de bem-estar. Uma carga tributária elevada repercute 

diretamente no mercado. Diminui a produção, a oferta de trabalho (inclusive incentivando o 

mercado informal), a poupança etc. E esses são somente os casos em que o comportamento 

individual se pauta por condutas lícitas. O caso extremo resultante da Curva de Laffer é a 

evasão fiscal, ou fuga ilícita da tributação189. Ou então farão como os Rolling Stones, e se 

“exilarão” em outro lugar, com um sistema tributário mais atrativo. 

 

3.3.3. Tributação, princípios constitucionais e Análise Econômica do Direito 

 

 A discussão juseconômica da tributação proposta até o momento de nada valeria se 

estivesse dissociada do contexto jurídico brasileiro, em particular do ordenamento 

constitucional. A tradição jurídica brasileira não pode ser menosprezada sob o argumento de 

que ela não permite que haja espaço para o uso de metodologias econômicas na análise das 

normas jurídicas. Pelo contrário. Entendemos que a utilização do Direito e Economia como 

método de análise da tributação deve tanto pressupor quanto ser limitado pelos princípios 

informativos do sistema jurídico ao qual está vinculado. De nada adiantaria defender 

fervorosamente a eficiência do sistema tributário a qualquer custo se a busca pela equidade, 

além de ser um valor em si, é um direito constitucionalmente previsto no princípio da 

igualdade. 

                                                 
189 “[...] independentemente de circunstâncias, cultura ou período histórico, os indivíduos sempre buscaram, 
buscam e buscarão melhorar a sua própria situação. E, uma vez que se vejam privados de seus recursos para 
transferi-los compulsoriamente ao Estado, sem contrapartidas que lhes pareçam compensadoras o suficiente, a 
escolha racional inevitável será fugir dos tributos.” CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão 

tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo: 2010, p. 286. 
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 No caso brasileiro, a Constituição é a matriz da qual brotam as diferentes normas que 

balizam a análise de Direito e Economia. É no texto constitucional que encontraremos as 

normas que legitimam não só a tributação, mas a metodologia juseconômica que 

empregamos. Qualquer análise que ultrapasse os limites normativos previstos na Constituição, 

por mais que seja útil como reflexão teórica, não serviria como instrumento de mudança 

social e aperfeiçoamento do sistema econômico, exatamente porque se revelaria 

inconstitucional.  

 Dessa maneira, nos próximos tópicos serão feitas ponderações envolvendo diferentes 

princípios jurídicos previstos na Constituição Brasileira de 1988, princípios estes que 

possuem uma intrínseca relação com a tributação, tais como liberdade, propriedade, igualdade 

e segurança jurídica. Para fins analíticos, não nos ateremos às discussões advindas da teoria 

geral e da filosofia do direito, relativamente à natureza dos princípios jurídicos, a exemplo dos 

trabalhos desenvolvidos por teóricos como Robert Alexy190, Ronald Dworkin191, Humberto 

Ávila192, entre outros. Nesse sentido, os princípios funcionam como normas que, de um lado 

alicerçam o sistema jurídico e, de outro, funcionam como vetores interpretativos das demais 

normas, possuindo uma elevada carga axiológica, já que traduzem instituições e convenções 

básicas da vida em sociedade, como a liberdade e a propriedade. 

 A análise dos princípios constitucionais não será propriamente jurídica ou valorativa, 

mas, antes de tudo, ontológica, perquirindo a natureza e razão de ser de institutos como a 

liberdade e sua relação com tributação. Obviamente que não se pretende realizar um estudo 

exaustivo de temas tão ricos e complexos como o da liberdade, mas apenas demonstrar que 

ela, assim como os demais princípios analisados, possui uma relação direta e, ao mesmo 

tempo, conflituosa com a tributação. Para tanto, a metodologia empregada pelo Direito e 

Economia será fundamental. 

 Sobre a escolha dos princípios abaixo, cabe destacar que ela não foi discricionária, 

mas reflete as características informativas tanto do sistema tributário quanto do sistema social 

como um todo. Por exemplo, a discussão relativa à tributação e eficiência econômica é algo 

que permeia o direito de propriedade, a liberdade econômica, a justiça do sistema fiscal e a 

segurança jurídica dos contribuintes. Por último, apesar de não ser realizada uma investigação 

detalhada de todas as normas que compõem as limitações constitucionais ao poder de tributar 

                                                 
190 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 
2008. 
191 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
192 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 4ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
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previstas na Constituição, ressalta-se que diversos institutos típicos do direito tributário, como 

o princípio do não-confisco, estão contidos em normas mais amplas, como o direito de 

propriedade. Dessa maneira, ao tratarmos da liberdade, não será deixada de lado sua 

contraparte econômica, a livre iniciativa. 

 

3.3.3.1. Liberdade  

 

 A liberdade é, incontestavelmente, um dos direitos individuais básicos em todos os 

regimes democráticos. A queda do absolutismo e advento do Estado de Direito permitiu que o 

direito à liberdade fosse alçado a verdadeiro direito fundamental dos indivíduos. Num 

primeiro momento, sobretudo durante o Liberalismo, a liberdade era discutida apenas em sua 

acepção “negativa”, que corresponde à limitação da atuação do Estado e de terceiros sobre a 

esfera individual (essa visão representa o conceito de liberdade adotado pelos contratualistas 

clássicos, como Thomas Hobbes). Com o advento do Welfarismo, surge a discussão acerca 

das liberdades “positivas”, que representam a liberdade dos indivíduos participarem da vida 

em sociedade, através dos direitos econômicos e sociais, como educação, previdência, normas 

trabalhistas etc. 

 Contemporaneamente, essa classificação entre liberdades negativas e positivas foi 

incorporada aos diversos ordenamentos jurídicos, inclusive pela Constituição Brasileira de 

1988. Em seu artigo 5º, a Constituição de 1988, ao disciplinar os direitos individuais, prevê 

diversas das liberdades negativas, começando pelo caput
193 e passando pela liberdade de 

pensamento (inciso IV), religiosa (inciso VI), de expressão (inciso IX), profissional (inciso 

XIII) etc. Por outro lado, as liberdades positivas foram contempladas em normas como as 

relativas aos direitos sociais (artigo 6º ao 9º) e as que compõem a chamada Ordem Social 

(artigo 193 ao 232), em particular as normas relacionadas à seguridade social e à educação. 

 Mas a garantia do direito de liberdade, seja em qual acepção for, não é algo que deriva 

do Estado pura e simplesmente. O direito de liberdade custa caro. Um dos méritos da Ciência 

Econômica é enxergar os custos das escolhas sociais que fazemos, algo que muitas vezes 

passa despercebido da análise jurídica. O custo da liberdade, sobretudo das liberdades 

negativas, representa uma dessas situações onde, normalmente, a Ciência Jurídica preocupa-se 

apenas em garantir o direito, sem refletir sobre o custo necessário para tal iniciativa.  

                                                 
193 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...] (grifo acrescido). 
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 É nesse ponto que se insere a tributação. É ela que permite ao Estado garantir a 

manutenção do direito de liberdade, sejam as liberdades positivas ou negativas. Os custos 

vinculados às liberdades positivas normalmente são os de mais fácil constatação, já que se 

relacionam às diferentes políticas públicas estatais. Bens públicos como educação e saúde são 

discutidos constantemente pelo Estado, já que a dimensão do impacto orçamentário que eles 

causam é anualmente estimada através das diversas leis orçamentárias.  

Já as liberdades negativas padecem exatamente do que poderíamos denominar de 

“ilusão do custo zero”. A sociedade normalmente não atenta para o fato de que a garantia do 

seu direito de ir e vir depende de uma atuação estatal no sentido de inibir a ação de terceiros 

(inclusive do próprio Estado) que eventualmente busquem cercear o referido direito 

individual. Essa atuação do Estado se materializa na criação de normas jurídicas 

sancionadoras, na existência de um aparato policial, na manutenção do Poder Judiciário etc. 

Todas essas instituições garantidoras do direito de liberdade (que, de resto, também 

representam bens públicos) impõem custos ao Estado, arcados por meio dos tributos. Daí se 

afirmar que a liberdade (e a concretização dos direitos de maneira geral) depende dos 

tributos194. 

Do ponto de vista econômico, o direito à liberdade corresponde ao princípio da livre 

iniciativa, considerado, segundo a Constituição de 1988, tanto um dos fundamentos da 

República195 quanto da Ordem Econômica196. A livre iniciativa, apesar de não se limitar 

unicamente à acepção econômica, já que uma de suas facetas é exatamente a liberdade de 

trabalho197, tem como principal derivação a liberdade econômica, i.e., a liberdade que os 

indivíduos possuem de empreender, de exercerem atividade econômica198. Nesse sentido, a 

                                                 
194 Aqui fazemos referência à obra homônima de Stephen Holmes e Cass R. Sustein, The cost of rights: why 

liberty depends on taxes. Na doutrina tributária brasileira, o principal nome de referência no estudo da relação 
entre tributação e liberdade é Ricardo Lobo Torres, que adota a expressão da tributação como “o preço da 
liberdade”. Cf. TORRES, Ricardo Lobo. A ideia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1991, p. 3. Apresentando um panorama geral sobre a relação entre tributação e liberdade, cf. 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação e liberdade. In: PIRES, Adilson Rodrigues; TÔRRES, Heleno Taveira 
(orgs.). Princípios de direito financeiro e tributário – Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo 

Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 431-471. 
195 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] 
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]. 
196 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 [...]. 
197 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 213. 
198 O dispositivo constitucional que contempla a liberdade econômica está expressamente previsto no artigo 170, 
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.”  
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liberdade econômica corresponde tanto à liberdade de acesso ao mercado quanto à liberdade 

de permanência e saída do mercado. 

Em que pese a interferência que os tributos exercem na liberdade econômica, onerando 

as atividades econômicas realizadas pelos particulares, é preciso reconhecer que sem a 

tributação sequer é possível pensar em livre iniciativa. Novamente, é a atuação estatal, através 

de suas instituições, que permite a manutenção de um ambiente de trocas no mercado, 

garantido o livre exercício da atividade econômica.  

Por outro lado (e o raciocínio também é válido para o conceito de liberdade em sentido 

amplo), a tributação em si não é o responsável pela limitação ao exercício da livre iniciativa, 

mas sim o seu exagero. Dessa forma, os tributos devem se limitar até o ponto em que a receita 

arrecadada é suficiente para atender às finalidades públicas. Ultrapassado esse limite, no 

momento em que a carga tributária onera a atividade econômica ao ponto de inviabilizá-la, 

surgem os efeitos nocivos da tributação e a violação do direito à liberdade e do princípio da 

livre iniciativa. Nesse sentido, cabe recordar a reflexão proposta anteriormente, a respeito da 

relação entre o Estado, o mercado e a Curva de Laffer: sem mercado, não há Estado, já que 

não haverá de onde arrecadar tributos para o seu financiamento. 

 

3.3.3.2. Propriedade 

  

 Assim como a liberdade, o direito de propriedade é uma das conquistas fundamentais 

resultantes do constitucionalismo moderno. O surgimento do Estado de Direito limitou, 

através das normas jurídicas, a intervenção estatal sobre a propriedade privada. Dessa forma, 

somente em determinados casos previamente estipulados no ordenamento jurídico, a exemplo 

da tributação, é que se permite ao Estado intervir ou expropriar a propriedade dos indivíduos 

(e aqui adotamos a expressão “propriedade” em sentido lato, representado toda e qualquer 

manifestação de riqueza individual, seja em termos físicos ou não), em particular quando essa 

intervenção é essencial à própria manutenção do governo e da vida em sociedade. 

Conforme prevê a Constituição de 1988, a garantia da propriedade é tratada tanto 

como direito fundamental199 quanto como princípio da Ordem Econômica200. Enquanto direito 

                                                 
199 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] 
XXII – é garantido o direito de propriedade; [...]. 
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individual, a propriedade está relacionada à própria sobrevivência e dignidade do indivíduo201. 

Na sua acepção econômica, ela representa os mecanismos que permitem a criação de riqueza 

e promoção da prosperidade na sociedade. Distinções à parte, há que se ressaltar que o direito 

de propriedade é essencial para a manutenção da ordem social e geração de bem-estar. 

Uma derivação da reflexão proposta nos tópico referente à liberdade é a relação (ou, 

em certos casos, conflito) existente entre tributação e propriedade. De um lado, temos o 

direito de propriedade, institucionalmente garantido em todos os governos democráticos; de 

outro, há a atuação estatal expropriatória, retirando dos indivíduos parte da riqueza que estes 

produzem. 

 Em último grau, todos os fatos econômicos que permitem a cobrança de tributos 

(renda, consumo, capital, lucro etc.) podem ser reduzidos em alguma forma de manifestação 

de riqueza do indivíduo, que nada mais é do que uma medida de propriedade. Novamente, 

recordemo-nos dos postulados da Teoria da Escolha Racional e sua implicação para a 

tributação: é racional não querer pagar tributos, já que eles diminuem a riqueza individual e o 

bem-estar das pessoas. Além disso, conforme mencionado, a propriedade é um direito 

previsto em todas as democracias. Sob tal perspectiva, alguns podem se posicionar no sentido 

de que a tributação é um afronta ao direito de propriedade. Afinal, “o Estado, em nada 

contribui para minha geração de riqueza, tudo o que consegui foi obtido com meu esforço 

individual”.  

Ao menos quando nos deparamos com cenários onde a carga tributária é elevada e os 

benefícios sociais são pífios, o sentimento de “roubo” ou insatisfação dos indivíduos diante da 

atividade arrecadatória é mais intenso. E tal descontentamento é válido, sobretudo quando há 

esse abismo entre tributação e bem-estar social. No entanto, a reflexão acerca da relação entre 

tributação e propriedade merece passar por um escrutínio. 

Numa simples sentença: o direito de propriedade só existe porque pagamos tributos. 

Afinal, quem é o responsável por zelar pelos direitos de propriedade? Não vivemos mais em 

uma sociedade onde existe apenas um “protodireito” e todos os conflitos são resolvidos pela 

autocomposição. O arranjo social que mostrou-se mais eficiente em termos de provisão de 

segurança e paz, qual seja, o contrato social, demanda a existência de um organismo 

                                                                                                                                                         
200 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
II – propriedade privada; [...]. 
201 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 235. 
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institucionalizado que garanta tais bens tão caros para a vida em comunidade. Esse organismo 

é o Estado, e sua manutenção não sai de graça. Pelo contrário, depende do nosso esforço 

individual, que se materializa em contribuições compulsórias retiradas da riqueza que 

produzimos. São os tributos que permitem o Estado se sustentar e realizar as atribuições que 

delegamos para ele, incluindo a preservação da propriedade. 

Sob a perspectiva das Finanças Públicas Moderna, instrumentos como segurança 

pública, atividade jurisdicional, defesa nacional etc., aptos a garantir o direito de propriedade, 

nada mais são do que bens públicos produzidos pelo Estado. Em última instância, para que o 

direito de propriedade em suas diferentes variações (normas contratuais e de responsabilidade 

civil; leis que punem crimes relativos à propriedade, como furto, roubo, peculato etc.) seja 

preservado, é necessária uma atuação estatal202.  E essa atuação do Estado depende dos 

tributos pagos pela sociedade.  

No entanto, conforme afirmado anteriormente, é esperado que os indivíduos tentem 

evitar a tributação. Esse comportamento, do ponto de vista econômico, é racional e é o que 

ocorre na prática. Daí reitera-se ser impossível instituir um sistema tributário onde os 

pagamentos são feitos voluntariamente. Longe de querer legitimar a tributação a qualquer 

custo, essa reflexão serve para ilustrar o caráter de essencialidade dos tributos. Sob essa 

perspectiva, o direito de propriedade, antes de ser contrário à tributação, a pressupõe.  

A questão (e esse é o outro lado da moeda) diz respeito aos limites da tributação, ou 

seja, qual o ponto onde ela deixa de servir como garantia à propriedade e passa a ser um ato 

lesivo a um direito fundamental constitucionalmente preservado. Nesse sentido, uma das 

limitações constitucionais ao poder de tributar é exatamente o princípio da vedação ao 

confisco203, que nada mais é do que um direito assegurado ao contribuinte de que a tributação 

não irá ultrapassar o necessário para atingir seus fins204. É no princípio da vedação ao 

confisco que encontramos a norma constitucional proibindo o exagero fiscal. 

O problema reside exatamente em identificar ou mensurar quando um tributo possui 

efeito confiscatório. Obviamente que existem casos onde o exagero fiscal é de fácil 

                                                 
202 Conforme Stephen Holmes e Cass R. Sustein: My rights to enter, use, exclude from, sell, bequeath, mortgage, 

and abate nuisances threatening “my” property palpably pressupose a well-organized and well-funded court 

system (em tradução livre: “Meus direito de entrar, usar, exluir, vender, legar, hipotecar e diminuir perturbações 
que ameaçam a ‘minha’ propriedade palpável pressupõe um sistema judicial bem organizado e bem financiado”). 
HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depend on taxes. New York: W. W. 
Norton & Company, 2000, p. 60. 
203 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...] 
IV – utilizar tributo com efeito de confisco; [...]. 
204 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 318. 
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observação: um tributo que expropria 100% da renda do indivíduo, privando-o do necessário 

à sua sobrevivência, seria flagrantemente desproporcional e, por conseguinte, 

inconstitucional. No entanto, existe uma “zona cinzenta”, onde o efeito confisco torna-se 

difícil de verificar, em particular devido à dificuldade em se mensurar o real impacto da 

tributação sobre a propriedade privada e como isso afeta a vida dos contribuintes.  

O ordenamento jurídico brasileiro não criou uma regra objetiva que permita aferir 

quando os tributos passam a ter efeito confiscatório. Dessa forma, normalmente o exagero 

fiscal é discutido somente nos casos concretos, quando os contribuintes levam ao Poder 

Judiciário ou aos tribunais administrativos fiscais sua insatisfação relativamente ao nível da 

carga tributária exigido pelo Fisco205. Nesse sentido, torna-se necessário pensar em uma regra 

que permita delimitar, ao menos na maioria dos casos, quando um tributo ultrapassa sua 

finalidade e passa a ser desproporcional. 

A análise custo-benefício poderia ser utilizada como critério de aferição do exagero 

fiscal: quando os tributos incidentes sobre determinados fatos econômicos (como a riqueza, a 

propriedade, o consumo etc.) tornam o exercício dessas atividades tão oneroso ao ponto de 

superar seus benefícios, haveria um claro efeito confiscatório. Uma derivação da reflexão, 

agora no âmbito do exercício da atividade econômica, é exatamente a utilização do princípio 

da livre iniciativa como critério de ponderação. Se um tributo onera determinada atividade ao 

ponto de inviabilizá-la economicamente, haveria o efeito confisco. Mesmo que essas situações 

necessitem ser investigadas casuisticamente, já existiriam, ao menos em tese, critérios 

mínimos que serviriam como balizas à tributação. 

Partindo agora de uma análise macroeconômica, outro critério útil para constatar a 

existência de exagero fiscal reside na análise da adequação da carga tributária à qualidade do 

gasto público realizado pelo governo. Tendo em vista que a tributação possui como finalidade 

o financiamento do Estado e que cabe a este prover a sociedade com bens públicos, tais como 

                                                 
205 Na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 8 o Supremo Tribunal Federal propõe critérios que, mesmo 
preliminares, permitem uma análise prévia acerca do caráter confiscatório de determinados tributos: “A 
identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante 
verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte considerando o montante de sua riqueza (renda e 
capital) – para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos ele deverá pagar, dentro de determinado 
período, à mesma pessoa política que os houver instituído ( a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, 
a aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de 
razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder Público. 
Resulta configurados o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo – resultante 
das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar, substancialmente, de 
maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte.” BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 
ADC 8-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2003, p. 6. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=372907>. Acesso em: 10 de junho de 
2012. 
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saúde, educação etc., nada mais justo que haja um mínimo de correlação entre o que os 

contribuintes pagam a título de tributos e a qualidade dos bens públicos ofertados206.  

 

3.3.3.3. Igualdade 

 

 Em tópicos pretéritos, abordamos o trade off existente na tributação entre eficiência e 

equidade207. A busca pela equidade no sistema tributário, i.e., o tratamento igual dos 

contribuintes que possuam os mesmos atributos (equidade horizontal) e o tratamento 

diferenciado para contribuintes que se encontram em situação desigual (equidade vertical), é 

algo eticamente e socialmente desejável pela coletividade. Ao lado da eficiência econômica, 

da simplicidade, da flexibilidade e da transparência, a equidade é um dos princípios que 

orientam a formatação do sistema tributário ideal, consoante as reflexões propostas pela 

Economia do Setor Público. 

 O tratamento equânime ou igualitário é algo tão caro à sociedade que sua busca é 

encarada como verdadeiro direito fundamental. Tanto é assim que a ideia da igualdade se 

confunde com o próprio conceito de justiça (ou, contemporaneamente, com a chamada 

“justiça social”). A Constituição Federal de 1988 contempla expressamente o referido direito 

individual no caput do artigo 5º208. Mas o constituinte brasileiro foi além, ao prever a 

chamada “igualdade tributária”, uma das limitações constitucionais ao poder de tributar209. 

Mantendo coerência com o conceito de justiça, à igualdade tributária corresponde a 

denominada “justiça fiscal”. 

 O problema reside na determinação de qual o melhor critério para aferir o grau ou 

nível de igualdade/desigualdade. Em outras palavras, o princípio da igualdade tributária não 

pode ser determinado aprioristicamente; ele necessita de uma medida de comparação para que 

seja determinável na prática, inclusive como forma de evitar tratamentos desiguais. O 

contribuinte “A” não está em uma situação igual ou desigual per se, mas somente quando 

                                                 
206 Esta discussão será retomada no Capítulo 4, item 4.1.1. 
207 Cf. item 3.2.2. 
208 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a 
propriedade [...]. 
209 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...] 
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos; [...]. 
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comparado ao contribuinte “B”, e mesmo essa comparação exige uma medida, seja ela a 

renda, a riqueza, contraprestações estatais ou capacidade contributiva210. 

 A discussão sobre qual o melhor critério comparativo da igualdade na tributação é 

algo que permeou e ainda permeia as análises jurídica e econômica da matéria. Consoante 

exposto211, a classificação básica dos dois principais critérios para a aferição da igualdade está 

representada no “princípio do benefício” e no “princípio da capacidade de pagamento”. No 

primeiro, a igualdade é medida através das contraprestações estatais que os indivíduos 

recebem ao pagarem tributos; por somente pagarem proporcionalmente ao que recebem em 

termos de serviços públicos, a tributação que se pauta pelo princípio do benefício seria a que 

mais se aproxima do princípio da igualdade. No entanto, nem todos os serviços públicos 

podem ser mensurados de maneira a definir o grau de benefício que cada contribuinte percebe 

individualmente. Um exemplo disso é a segurança pública. Além disso, o princípio do 

benefício não permite identificar os critérios distintivos da igualdade horizontal e da 

igualdade vertical.  

Diante das dificuldades encontradas relativamente ao princípio do benefício, surge o 

princípio da capacidade de pagamento, ou capacidade econômica. Nele, a medida de 

igualdade se faz presente em critérios que identificam quanto o indivíduo pode contribuir para 

a despesa pública. Em outras palavras, cada cidadão irá contribuir para o financiamento do 

Estado na proporção de sua disponibilidade econômica; quem possui mais capacidade 

econômica contribuirá mais, e vice versa.  

 Cabe notar que tanto o princípio do benefício quanto o da capacidade de pagamento 

foram contemplados no sistema tributário brasileiro. O primeiro corresponde exatamente aos 

critérios de tributação previstos na Constituição de 1988 e no Código Tributário Nacional, 

referente às espécies tributárias “taxas”212 e “contribuições de melhoria”213. Já o princípio da 

capacidade de pagamento, também denominado “princípio da capacidade contributiva”, está 

                                                 
210 “A questão central é, precisamente, saber como escolher a medida de comparação, dentre as tantas 
disponíveis, e qual deve ser a relação existente entre a medida de comparação e a finalidade que justifica a sua 
utilização”. ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria da igualdade tributária, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
43-44. 
211 Cf. Capítulo 2, item 2.2.4.1. 
212 CF/88, Art. 145. A União, o Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: [...] 
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; [...]. 
213 CTN, Art. 81. A contribuição de melhoria, cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de 
que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resulta para cada imóvel beneficiado. 
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expressamente previsto, ao menos com relação aos impostos, no artigo 145, § 1º, da CF/88214-

215. Exemplo já citado da concretização do princípio da capacidade contributiva é a 

progressividade das alíquotas do Imposto de Renda, que variam conforme os graus de 

disponibilidade econômica dos contribuintes. 

 A Análise Econômica do Direito aponta que, quanto mais se busca a igualdade no 

sistema tributário, maiores serão as perdas de eficiência. Essa perda de eficiência, apesar de 

estar justificada sob uma perspectiva jurídico-axiológica, não pode ser de tal monta ao ponto 

de inviabilizar a própria manutenção do sistema econômico. Os agentes públicos devem 

buscar as alternativas que permitam conciliar, sempre que possível, um mínimo de perda de 

eficiência econômica com o máximo de equidade. Nesse sentido, as proposições relativas ao 

tributo ótimo216 apontam para critérios que conseguem minimizar os efeitos do trade off entre 

eficiência e igualdade.  

Sob uma outra perspectiva, e agora em referência ao princípio da igualdade em sentido 

amplo, medidas tributárias que busquem a redução das desigualdades socioeconômicas, a 

exemplo dos incentivos fiscais, também devem atender a critérios econômicos, de maneira a 

ser possível analisar se os meios empregados conseguirão atender aos objetivos pretendidos. 

 

3.3.3.4. Segurança jurídica 

 

 Em conjunto com a justiça, a segurança jurídica é um dos princípios basilares do 

Direito, o primeiro representando a essência do jusnaturalismo, enquanto o último é a pedra 

angular do positivismo jurídico. O princípio da segurança jurídica representa a garantia de 

previsibilidade e proteção das expectativas juridicamente instituídas, proibindo que o Estado 

interfira na esfera individual quando tal interferência é contrária ou não está prevista em lei217.  

 Em sua dimensão jurídica, a segurança no direito está expressamente positivada no 

princípio da legalidade e na proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa 

                                                 
214 Art. 145. [...] 
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 
do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. 
215 Em diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo ser aplicável também às taxas, e sempre 
que possível, o princípio da capacidade contributiva. Como caso paradigma, cita-se o Recurso Extraordinário 
232.393/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 
216 Cf. item 3.2.2. 
217 ÁVILA, Humberto Bergmann. Sistema constitucional tributário, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 308. 



96 
 

 
 

julgada, previstos, respectivamente, nos incisos II e XXXVI, do artigo 5º, da CF/88218. Sob a 

perspectiva tributária, o princípio da segurança jurídica desdobra-se em três subprincípios 

constitucionais, quais sejam: a legalidade tributária (artigo 150, inciso I), a irretroatividade 

tributária (artigo 150, inciso III, alínea a) e a anterioridade tributária, este último subdividi-se 

na anterioridade do exercício financeiro e na anterioridade nonagesimal ou noventena (artigo 

150, inciso III, alíneas b e c)219. 

 A legalidade tributária representa a limitação imposta ao Estado e aos agentes públicos 

de que nenhum tributo poderá ser cobrado ou ter sua alíquota majorada sem lei anterior que o 

institua. O vocábulo “lei” é empregado em referência à lei formal, como as leis ordinárias ou 

complementares, que representam as espécies legislativas previstas na Constituição aptas para 

se instituir ou majorar tributos. Nesse sentido, o princípio da legalidade funciona como uma 

cláusula de garantia de que, somente quando obedecidos os requisitos constitucionais que 

disciplinam o processo legislativo, é que será possível a cobrança de tributos. Dessa maneira, 

a legalidade tributária, além de ser um dos desdobramentos do princípio da segurança jurídica, 

preserva o direito de propriedade do contribuinte e satisfaz as exigências que o Estado 

Democrático de Direito impõe. 

 O princípio da irretroatividade tributária, que possui direta relação com a preservação 

do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, determina que somente 

poderão ser tributados os fatos econômicos surgidos após a vigência da lei que houver criado 

ou majorado tributo. Dessa maneira, se eu adquiro renda e, num momento posterior, é 

instituída uma majoração da alíquota do Imposto de Renda, essa alteração da alíquota não se 

aplica à minha aquisição de renda ocorrida anteriormente. Novamente, a garantia da 

irretroatividade funciona como proteção à propriedade dos particulares contra eventuais 

arbítrios do Estado. 

 O último dos subprincípios da segurança jurídica, a anterioridade tributária, prescreve, 

de um lado, que os tributos não podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que 

                                                 
218 Art. 5º [...] 
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; [...] 
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; [...]. 
219 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; [...] 
III – cobrar tributo: 
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; [...]. 
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foram criados ou majorados (anterioridade do exercício financeiro) e, de outro, que não será 

possível a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido 

publicada a lei que os instituiu ou majorou (anterioridade nonagesimal ou noventena). Este 

último é uma das poucas conquistas que os contribuintes obtiveram nos últimos anos, fruto da 

Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Dessa forma, as possíveis falhas 

existentes com relação ao princípio da anterioridade do exercício financeiro (já que tornava 

possível instituir ou majorar um tributo no último dia do ano – término de um exercício 

financeiro – permitindo que ele fosse cobrado no primeiro dia do ano seguinte – início do 

novo exercício financeiro), foram minimizadas pela anterioridade nonagesimal. Ambos os 

princípios são normas de proteção do contribuinte contra a interferência estatal, garantindo 

um mínimo de segurança contra alterações legislativas futuras. 

 Ante o exposto, o conjunto de subprincípios que formam o princípio da segurança 

jurídica funcionam como cláusulas de garantia contra o arbítrio do Estado, permitindo a 

estabilidade normativa. Essa estabilidade normativa é que garante um ambiente adequado 

para a realização de trocas no mercado. Daí a preservação da segurança jurídica ter direta 

relação com o princípio da livre iniciativa/liberdade econômica, já que um ambiente 

juridicamente instável afasta o desenvolvimento da atividade empresarial. 

 Resta destacar que, apesar da importância da segurança jurídica para a tributação, uma 

das características que informam o sistema tributário ideal é exatamente a flexibilidade220. 

Dessa maneira, inclusive como forma de controlar eventuais efeitos nefastos advindos do 

sistema econômico (como uma crise financeira), é necessário que o governo disponha de 

mecanismos fiscais que permitam tal controle, no exercício de sua função regulatória. Nesse 

sentido, cabe destacar o regime jurídico-tributário diferenciado que a Constituição Federal de 

1988 confere ao IPI, ao II, ao IE e ao IOF, onde a alteração das alíquotas dos referidos 

impostos pode se dar mediante ato infralegal (p.ex. decreto do Poder Executivo)221, bem como 

não haver necessidade de obediência ao princípio da anterioridade do exercício financeiro222. 

Apesar dessas exceções funcionarem como importante instrumento de regulação econômica, a 
                                                 
220 Cf. Capítulo 2, item 2.2.4.1 
221 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
I – importação de produtos estrangeiros;  
II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; [...] 
IV – produtos industrializados; 
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; [...] 
§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas 
dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 
222 Art. 150. [...] 
§ 1º A vedação do inciso III, b [princípio da anterioridade do exercício financeiro] não se aplica aos tributos 
previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; [...] 
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atuação do Estado através de tributos indutores deve se adequar ao demais princípios 

constitucionais, em particular com a livre iniciativa, de maneira a não distorcer em demasia o 

comportamento dos indivíduos. 

 

3.3.4. Tributação e falhas de mercado 

  

 Anteriormente, no tópico dedicado à análise das falhas de mercado223, destacamos que 

o Estado possui a incumbência de corrigir tais falhas. Sob a perspectiva da Política Fiscal, tal 

atribuição corresponde às funções do governo, quais sejam, a função alocativa, a função 

distributiva e a função estabilizadora. Especificamente do ponto de vista da tributação, é 

possível discutir como o Estado pode se valer de normas tributárias para corrigir as falhas de 

mercado. Por outro lado, é possível encontrar situações onde a tributação atua como um 

mecanismo catalisador para a ocorrência de falhas de mercado, principalmente nos casos das 

falhas de concorrência ou competição. 

 Dessa maneira, nos próximos tópicos será feita uma leitura da relação entre a 

tributação e as diferentes falhas de mercado existentes. Quando possível, a análise se pautará 

sob as duas finalidades da tributação: a arrecadatória e o regulatória/indutora. 

 

3.3.4.1. Bens públicos 

 

 Os bens públicos, consoante já discutido, possuem a característica do seu consumo ser 

não excludente e não rival. Nenhum indivíduo pode impedir o outro de usufruir do serviço de 

iluminação pública e o seu consumo não irá exauri-lo.  

 Sob a perspectiva da finalidade arrecadatória, os tributos existem exatamente para que 

seja possível o fornecimento de bens públicos pelo governo. O mercado não possui incentivos 

para a produção dos bens públicos e, dessa maneira, o Estado assume para si tal atribuição. 

Para tanto, utiliza a receita pública obtida por meio de tributos para financiar suas atividades. 

Do ponto de vista da Política Fiscal, essa atribuição do governo corresponde à chamada 

função alocativa. 

 O outro lado da moeda, e aí residem os problemas da relação entre os bens públicos e 

a tributação, é quando o governo possui altos índices de arrecadação, mas a qualidade do 

gasto público é precária. A tributação não pode ser analisada de maneira dissociada dos fins a 

                                                 
223 Cf. Capítulo 2, item 2.2.2. 
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que se destina. A provisão de bens públicos (como educação, saúde, seguridade social, 

segurança pública, cultura etc.) resulta não só de uma decisão política, mas é reflexo do 

modelo socioeconômico adotado pelo país. A aceitação de níveis elevados de tributação pela 

população passa pela eficiência e qualidade no fornecimento de bens públicos pelo Estado.  

 Sob outra perspectiva, é possível encontrar uma relação entre a tributação indutora e 

os bens públicos a partir da análise de determinadas imunidades tributárias previstas na 

Constituição Federal224. Para tanto, somente as imunidades que, de fato, funcionam como 

instrumento de intervenção na economia podem se enquadrar como normas tributárias 

indutoras225. Esse é o caso da imunidade destinada às entidades educacionais e assistenciais 

sem fins lucrativos, e a imunidade tributária dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado 

a sua impressão, descritas no artigo 150, inciso VI, alíneas c e d, da Constituição Federal226. 

 No casa da imunidade tributária destinada às entidades educacionais e assistenciais 

sem fins lucrativos (imunidade que se estendem, nos casos das entidades assistenciais, não só 

ao pagamento dos impostos, mas também das contribuições sociais227), os entes beneficiados 

são responsáveis pelo fornecimento de bens semipúblicos, i.e., apesar do Estado ter a função 

de fornecê-los, o mercado também possui incentivos à sua produção. Há expressa previsão 

constitucional que permite a atuação tanto do Estado quanto de agentes privados no 

fornecimento de bens públicos como educação228, saúde229 e previdência social230. 

Exatamente por reconhecer que, em determinados casos, o mercado é apto e possui incentivos 

                                                 
224 Neste exemplo, optamos por nos ater às imunidades tributárias, mas a reflexão proposta também se aplica à 
legislação ordinária, como, por exemplo, no caso dos incentivos fiscais destinados ao fomento de atividades 
culturais ou à preservação do patrimônio histórico-cultural, que também representam bens públicos. 
225 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 314. 
226 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...] 
VI - instituir impostos sobre: [...] 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 
lei; 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
227 Art. 195. [...] 
§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei. 
228 Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
 I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
229 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos. 
230 Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em 
relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam 
o benefício contratado, e regulado por lei complementar. 
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à produção de determinados bens públicos (que, de resto, deveriam ser fornecidos pelo 

Estado) é que se criou uma norma tributária indutora que desonera determinadas atividades 

consideradas essenciais à população. Dessa maneira, a razão de ser da imunidade tributária é, 

de um lado, fomentar o exercício dessas atividades pela iniciativa privada e, de outro, 

diminuir os custos para o contribuinte. Sob esse aspecto, não obstante a necessidade de se 

comprovar a natureza não lucrativa das referidas atividades, bem como de se atenderem os 

requisitos legais que permitam às entidades educacionais e assistenciais gozarem da referida 

imunidade (a exemplo dos requisitos previstos no artigo 14 conjugado com o artigo 9º do 

Código Tributário Nacional)231, o Estado não pode criar óbices em demasia de maneira a 

inviabilizar ou dificultar a concretização da norma tributária indutora, sobretudo quando ele é 

ineficiente na provisão dos bens públicos em questão. A “sede arrecadatória”, sobretudo 

quando estamos diante de um quadro de má qualidade do gasto público, não podem funcionar 

como elemento inibidor de atividades econômicas consideradas essenciais à coletividade, 

exatamente por possuírem a natureza de bens públicos, como a educação e saúde. 

 O outro caso relacionado à utilização de norma tributária indutora para fomentar a 

produção de bens públicos é o relativo à imunidade tributária dos livros, jornais, periódicos e 

o papel destinado à sua impressão. Ao desonerar determinados produtos, a referida imunidade 

funciona como uma norma indutora de incentivo à informação, educação e cultura, que nada 

mais são do que bens públicos (ou semipúblicos, já que o mercado também pode produzi-los). 

Como no caso anterior, o objetivo da norma é incentivar os agentes econômicos a produzir 

tais bens e diminuir os custos para a população. Em virtude da natureza da norma se dirigir à 

difusão de informação e cultura é que eventuais interpretações restritivas devem ser evitadas 

(como as que limitam a imunidades somente aos produtos em questão, quais sejam, livros, 

                                                 
231 CTN, Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] 
IV - cobrar imposto sobre: [...] 
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos 
fixados na Seção II deste Capítulo; [...] 
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos 
pelas entidades nele referidas: 
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão. 
§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode 
suspender a aplicação do benefício. 
§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente 
relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos 
estatutos ou atos constitutivos. 
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jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão), sobretudo quando impedem que a 

coletividade tenha acesso aos referidos bens232.  

 

3.3.4.2. Falhas de competição 

 

 A segunda falha de mercado a ser analisada conjuntamente com a tributação são as 

falhas de competição ou concorrência. A Constituição Republicana de 1988 determina que um 

dos princípios orientadores da Ordem Econômica é a livre concorrência233. Além disso, 

prescreve que é atribuição do poder público reprimir o abuso do poder econômico com o 

objetivo de dominação dos mercados, suprimir a concorrência e aumentar 

desproporcionalmente os lucros234. A intervenção estatal em tais casos se justifica devido aos 

efeitos nefastos que as falhas de concorrência infligem ao sistema socioeconômico. Não são 

só as empresas que são prejudicas por condutas anticoncorrenciais, mas principalmente os 

consumidores, que ficam à mercê das decisões dos agentes econômicos monopolistas. 

 Percebendo a importância da tributação como instrumento de regulação econômica, a 

Emenda Constitucional nº 42, de 19 de fevereiro de 2003, acrescentou o art. 146-A ao texto 

constitucional, prevendo exatamente a possibilidade de norma infraconstitucional estabelecer 

critérios diferenciados de tributação buscando corrigir falhas de concorrência235. Apesar de 

ainda não existir a norma regulamentadora do dispositivo em questão, ele revela o papel que o 

legislador atribui à tributação como instrumento de correção das falhas de competição.  

Sob a perspectiva do uso da tributação como instrumento de proteção à concorrência, 

podemos citar alguns exemplos de medidas que podem atingir tal finalidade: a criação de 

obrigações acessórias especiais, destinadas a coibir o descumprimento da legislação tributária 

                                                 
232 Atualmente, alguns tribunais já entendem que os livros eletrônicos (e-books), que podem ser comprados 
facilmente pela Internet, devem receber o benefício da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, 
alínea d, da CF/88. Resta saber se a referida imunidade deve se estender aos equipamentos que possibilitam a 
leitura dos livros digitais, como os leitores digitais (e-readers). Apesar de ainda não haver entendimento 
pacificado no âmbito dos tribunais superiores, entendemos que, nesses casos, uma interpretação restritiva da 
norma vai de encontro ao seu objeto, qual seja, concretizar o direito à informação, educação e cultura, bens 
públicos que devem ser fomentados, direta ou indiretamente, pelo Estado.  
233 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: 
[...] 
IV - livre concorrência; [...]. 
234 Art. 173. [...] 
§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 
235 Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de igual 
objetivo. 
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quando o contribuinte tem como escopo praticar condutas anticoncorrenciais236; as recentes 

decisões do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade das leis estaduais 

que concedam incentivos fiscais relacionados ao ICMS, em desatendimento aos critérios que 

impõem a prévia autorização em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de 

Política Fazendária (CONFAZ), funcionando como salutar medida para a redução da guerra 

fiscal interestadual237; a tributação sobre os lucros não distribuídos238, medida já utilizada nos 

Estados Unidos como mecanismo de inibição da concentração econômica, impondo às 

empresas alíquotas progressivas de imposto de renda sobre os lucros não distribuídos aos seus 

sócios, entre outras. 

Mas há também um efeito danoso proveniente de determinadas normas tributárias, que 

repercute diretamente nas falhas de concorrência. Exemplo disso são os incentivos fiscais e 

institutos que concedem suspensão ou extinção do crédito tributário, como o parcelamento 

tributário e a remissão. No primeiro caso, a problemática reside exatamente no fato de que, ao 

almejar fins como desenvolvimento e redução das desigualdades, os incentivos fiscais acabam 

por impor a não neutralidade do sistema, desequilibrando o ambiente competitivo existente 

em uma determinada região e, por conseguinte, gerando ineficiências; dessa maneira, é 

necessário que os agentes públicos responsáveis pela concessão dos incentivos (legisladores e 

administradores públicos) analisem eventuais impactos anticoncorrenciais resultantes da 

medida fiscal. Com relação às hipóteses de suspensão e extinção do crédito tributário, tais 

como o parcelamento e a remissão, o problema é semelhante ao anterior: na medida em que 

determinados contribuintes (geralmente empresas) se beneficiam de uma medida, via de regra, 

quando já possuem dívida tributária não paga, eventual tratamento diferenciado que o Fisco 

oferece para esses contribuintes pode resultar em desequilíbrios concorrenciais, sobretudo 

quando existem diversos outros contribuintes que cumprem pontualmente suas obrigações 

tributárias. 

Decisões judiciais em matéria tributária também podem resultar em desequilíbrios 

concorrenciais, em particular quando o magistrado não sopesa os possíveis impactos 
                                                 
236 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação – à luz do Artigo 146-A da 

Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 207. 
237 Recentemente, em 12 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal lançou a proposta de elaboração da 
Súmula Vinculante nº 69, que busca minimizar os efeitos da guerra fiscal interestadual, determinando pré-
requisitos à concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS. Segundo a proposta, o verbete da Súmula 
Vinculante prevê que “Qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito 
presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação 
em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, é inconstitucional.” Informações disponíveis em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4222438>. 
238 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação – à luz do Artigo 146-A da 

Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 217-218. 
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econômicos de sua decisão. Dessa maneira, ao decidir, seja a favor ou contra o contribuinte, 

além de refletir sobre questões de fundo legal (e, que fique claro, este é o principal critério a 

ser levado em conta na decisão), também é necessário uma investigação sobre os impactos da 

decisão no ambiente concorrencial, sobretudo quando a matéria em análise é nebulosa ou 

ainda não pacificada.  

 

3.3.4.3. Mercados incompletos 

 

 Acerca dos mercados incompletos, afirmou-se anteriormente que eles correspondem a 

situações que, mesmo diante de um cenário onde há consumidores dispostos a pagar por 

determinado bem ou serviço, as empresas não possuem incentivos ou interesses em produzi-

los. Essa falha advém do fato de que os agentes econômicos não encontram um ambiente 

institucional adequado ou o crédito é de difícil obtenção, em particular quando o país não 

dispõe de um mercado de capitais/financeiro desenvolvido. De maneira ilustrativa, e partindo 

da equação básica advinda da lei da oferta e da demanda, a existência de mercados 

incompletos ocorre quanto há elevada demanda por determinados bens ou serviços, mas não 

há oferta, posto que o setor produtivo não possui incentivos à produção desses bens ou 

serviços. Elevados custos de transação e assimetrias de informação também influenciam na 

ocorrência de mercados incompletos. 

 Sob a perspectiva da tributação, uma maneira de corrigir a existência de mercados 

incompletos é exatamente a concessão de incentivos fiscais, que nada mais são do que um 

mecanismo indireto de obtenção de crédito239. Sendo a dificuldade de acesso ao crédito um 

dos componentes que influenciam a formação dos mercados incompletos, os incentivos fiscais 

poderão servir de elemento indutor para a atração de novos empreendimentos para o mercado 

nacional. Por óbvio que apenas a concessão de benefícios fiscais não será suficiente para a 

plena correção da falha de mercado em questão, mas funcionará ao menos como instrumento 

indutor indireto para o fomento de atividades econômicas cuja produção está sendo 

demandada pelo mercado consumidor. 

Mas para que a correção dos mercados incompletos via tributação indutora seja eficaz, 

é necessário que a autoridade responsável pela concessão do incentivo fiscal analise a 

                                                 
239 Daí a expressão americana conhecida como tax expenditure, que poderia ser traduzida como “gasto 
tributário”. Sobre o tema, cf. HENRIQUES, Elcio Fiori. O Gasto Tributário no Direito Brasileiro. Disponível 
em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/premio_TN/XIVPremio/financas/1tefpXIVPTN/monografia_Tema2_Elcio_
Fiori_Henriques.pdf>. 
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pertinência da atividade econômica incentivada, sobretudo no que diz respeito a real 

existência de um mercado consumidor demandado determinado bem ou serviço. 

Por outro lado, a complexidade do sistema tributário produz desestímulos e elevados 

custos de transação aos agentes econômicos. Dessa forma, sua simplificação também é 

importante medida para a redução da ocorrência de mercados incompletos. Por último, a 

manutenção da segurança jurídica na tributação também serve para minimizar a existência dos 

mercados incompletos, já que a garantia de que não haverá medidas tributárias arbitrárias é 

essencial para a redução dos riscos na realização de investimentos e empreendimentos no 

país. 

 

3.3.4.4. Externalidades 

 

 As externalidades, positivas e negativas, correspondem a situações onde os efeitos das 

relações de trocas no mercado transcendem os agentes envolvidos, atingindo terceiros 

estranhos à relação. Nas externalidades positivas, a coletividade se beneficia dos efeitos de 

determinada conduta ou relação de troca mesmo não pagando pelo benefício (p.ex.: o bem-

estar proporcionado pela construção de uma praça no bairro); nas externalidades negativas há 

um efeito indesejado e prejudicial aos terceiros estranhos à relação econômica (exemplo 

clássico é a poluição gerada por uma fábrica que atinge determinada localidade, prejudicando 

a população da região).  

 Por não poder haver uma cobrança pelos benefícios proporcionados pela externalidade 

positiva, normalmente o mercado não possui incentivos à sua produção, mesmo sendo 

desejável do ponto de vista social. Dessa maneira, atribuí-se ao Estado a função de fomentá-

las através dos bens públicos. Obras de infraestrutura, saneamento, criação de parques 

públicos etc., são exemplos de bens públicos que resultam em externalidades positivas. Para 

tanto, conforme apontado anteriormente, a tributação é o principal meio que o governo dispõe 

para obter recursos necessários para a produção de bens públicos240.  

Do ponto de vista do mercado, o Estado pode se valer de normas tributárias indutoras, 

como os incentivos destinados à cultura e à proteção do patrimônio histórico-cultural, como 

mecanismo de fomento à criação de externalidades positivas por agentes privados. 

Acerca das externalidades negativas, por constituírem um ônus a terceiros não 

envolvidos com a decisão dos agentes econômicos, é necessário encontrar uma forma de 
                                                 
240 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 162. 
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internalizar a externalidade, de maneira que somente os indivíduos envolvidos na relação de 

troca arquem com os custos de suas escolhas. Conforme mencionado, exemplo de 

externalidade negativa é a poluição ambiental. Uma fábrica que, na sua atividade produtiva, 

gera elevado impacto ambiental, poluindo determinada localidade, causa um significativo 

prejuízo à população da região, que em nada contribui para a externalidade. Cabe destacar que 

o meio ambiente, além de representar um direito fundamental previsto na Constituição de 

1988241, também tem, na sua proteção, um dos princípios norteadores da Ordem Econômica 

constitucional242. Dessa maneira, há um imperativo constitucional que determina a correção 

da externalidade negativa resultante da poluição ambiental. A utilização da tributação 

indutora é um importante mecanismo para a correção de tal externalidade243. Ao impor 

alíquotas maiores aos agentes econômicos que poluem mais, o governo obtém mais receita, 

que será utilizada na sua função alocativa, produzindo bens públicos para a sociedade, 

inclusive na manutenção de um meio ambiente saudável; por outro lado (e esse é o efeito mais 

interessante) haverá um incentivo aos agentes econômicos à adoção de práticas menos 

poluentes como forma de diminuir a carga tributária imposta nos casos de elevados índices de 

poluição. O reverso também é possível, qual seja, a concessão de incentivos fiscais aos 

agentes econômicos que adotarem práticas e processos produtivos menos poluentes. 

Obviamente que o impacto ambiental de determinadas atividades econômicas é 

inevitável, e seria ingênuo pensar que o progresso da civilização humana não ocorrerá sem 

ônus, daí também ser necessária uma reflexão acerca dos limites da tributação ambiental, em 

particular quando ela impedir a própria realização da atividade econômica (lembrando que a 

livre iniciativa representa um dos fundamentos da ordem econômica constitucional).  

 Outra reflexão resultante das externalidades negativas é a de que, em determinados 

casos, como a poluição do meio ambiente, o agente causador da externalidade muitas vezes se 

beneficia economicamente pelo fato de que ela (a externalidade) não é internalizada, 

                                                 
241 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
242 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
VI – defesa do meio ambiente, inclusive o tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; [...] 
243 A proposta do uso de tributos com a finalidade de corrigir os efeitos das externalidades negativas, como a 
poluição ambiental, remonta ao economista inglês Arthur C. Pigou, que já na década de 1920 discutiu a tal 
possibilidade. Daí também a denominação dos tributos pigouvianos como sinônimo de tributos ambientais. 
MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia, 5ª ed. Trad. Allan Vidigal Hastings e Elisete Paes e Lima. São 
Paulo: Cengage Learning, 2009, p. 201. 
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principalmente quando comparado a outro indivíduo que adota práticas visando a correção da 

externalidade (resultando em custos)244. Dessa maneira, a internalização da externalidade 

também garante um ambiente competitivo adequado, evitando que práticas concorrenciais 

persistam. Poderia, então, haver quem se mostrasse contra a internalização das externalidades 

negativas, com argumento de que quem arcaria com os custos seria o consumidor. Mesmo que 

na internalização dos custos o preço seja repassado ao consumidor final, as regras de mercado 

indicam que a demanda será reduzida proporcionalmente, adequando-se ao aumento do preço 

até atingir um novo ponto de equilíbrio245.  

  

3.3.4.5. Assimetrias de informação 

 

 Representando uma falha onde os indivíduos dispõem de informações em quantidade e 

qualidade insuficiente, de forma a impedir ou prejudicar as relações de troca no mercado, as 

assimetrias de informação são comumente corrigidas através de normas que imponham aos 

agentes do mercado a divulgação de informações julgadas relevantes (por exemplo, a 

divulgação dos balanços financeiros e contábeis das empresas que possuem capital negociado 

em bolsa), ou por normas que garantam a proteção do indivíduo após este realizar transações 

econômicas (a legislação consumerista brasileira possui diversos dispositivos nesse sentido). 

 Em virtude da peculiaridade da falha de mercado em apreço, a tributação possui um 

papel menor na correção ou redução das assimetrias de informação. No entanto, é possível 

encontrar normas tributárias que, indiretamente, minimizam os efeitos distorcivos da falha. 

Todas as normas tributárias indutoras que incentivam as empresas a abrirem o seu 

capital, adotando a forma de sociedade por ações (a redução da tributação do ganho de capital 

auferido em operações negociadas nas bolsas, o tratamento tributário diferenciado das 

empresas que adotarem a sistemática dos juros sobre capital próprio etc.), repercutem, mesmo 

que indiretamente, na redução das assimetrias de informação, já que empresas de capital 

aberto possuem um regime jurídico mais rígido no que diz respeito à divulgação de 

informações para o mercado246. 

                                                 
244 Como bem coloca Luís Eduardo Schoueri “Quem polui está em vantagem em relação àquele que age 
conforme as exigências ambientais e por isso incorre em maiores custos.” SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas 

tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 77. 
245 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 77. 
246 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 75. 
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O antigo Imposto do Selo, criado através da Lei nº 4.505, de 30 de novembro de 1964, 

e revogado pela Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966 (que criou o Imposto sobre Operações 

Financeiras), possuía, em certa medida, um função redutora das assimetrias informações. O 

referido imposto possuía como fato gerador a celebração de diversos contratos de natureza 

cível ou empresarial, como, p.ex., empréstimos, letras de câmbio, notas promissórias, seguros, 

promessas de compra e venda etc. Em função da natureza do tributo, e conforme previsto na 

sua norma disciplinadora (Lei nº 4.505/64, art. 7º), havia a obrigação de o contribuinte 

registrar, no livro de registro do Imposto do Selo, todas as características do tributo 

lançado247. Dessa forma, em função da obrigatoriedade da norma, havia certa transparência e 

controle dos negócios jurídicos realizados entre as partes e, por conseguinte, redução de 

eventuais assimetrias de informação vinculadas às transações econômicas. 

Por último, uma outra medida tributária que também poderia funcionar como redutora 

de assimetrias de informações é a obrigatoriedade de divulgar o valor dos impostos que 

incidem sobre mercadorias e serviços. De fato, já há previsão constitucional para a edição de 

uma norma contendo tal obrigação (CF/88, art. 150, § 5º248), no entanto até a presente data a 

norma ainda não foi editada. A edição de uma norma obrigando que os fornecedores 

informem aos consumidores o valor dos tributos que compõem o preço final dos produtos e 

serviços comercializados serviria como redutor de assimetrias de informação na medida em 

que os consumidores passariam a ter pleno conhecimento do quanto pagam a título de 

tributos, e o valor que representa a margem de lucro e os insumos vinculados ao produto ou 

serviço comercializado. 

 

3.3.4.6. Inflação e desemprego 

 

 A última falha de mercado talvez seja a mais dramática do ponto de vista do impacto 

social. A preocupação com níveis adequados de empregabilidade e inflação é uma constante 

em todas as economias do mundo. Essa preocupação resulta de uma constatação relativa a 

fenômenos que se repetem continuamente no sistema econômico mas que, em casos críticos, 

resultam em efeitos tão deletérios na sociedade que devem ser corrigidos por meio da 

                                                 
247 Art. 7º É instituído o livro de registro do impôsto do Sêlo no qual serão lançados, em relação a cada ato 
tributado, a natureza e o valor da obrigação, os nomes das partes, o valor do impôsto e outras informações 
determinadas em Regulamento. 
248 Art. 150 [...]. 
§ 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam 
sobre mercadorias e serviços. 
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intervenção estatal. Tais fenômenos são denominados de “ciclos econômicos”. Os ciclos 

econômicos correspondem a situações de flutuações onde, em determinados períodos, a 

economia se expande (com o aumento do consumo, dos níveis de emprego e altas taxas de 

crescimento econômico) enquanto que, em outros períodos (seja por recessões “naturais” ou 

como resultado de crises), a economia se contrai (diminuindo o consumo, aumentando o 

desemprego e, consequentemente, diminuindo a taxa de crescimento econômico) 249. 

 Diante de tal cenário, cabe ao Estado intervir na economia de maneira a garantir taxas 

de crescimento econômico contínuas e satisfatórias, permitindo alcançar baixos índices de 

desemprego e inflação. É daí que surge a expressão “medida ou política anticíclica”, que 

corresponde às ações destinadas a evitar os efeitos danosos resultantes dos ciclos econômicos. 

Apesar de esta ser matéria de política macroeconômica, as normas tributárias exercem papel 

fundamental na diminuição dos prejuízos causados pelos ciclos econômicos. Conforme vimos 

anteriormente, quando o governo se vale da tributação para tal finalidade, ele emprega a 

Política Fiscal na realização de sua função estabilizadora. 

 A concessão de incentivos fiscais é importante instrumento de Política Fiscal, servindo 

para garantir índices regulares de crescimento econômico, já que o governo pode manejar os 

incentivos de maneira a estimular o consumo e, consequentemente, a demanda, aumentando 

os níveis de emprego250. Para tanto, o ordenamento jurídico deve permitir certa flexibilidade 

do sistema tributário quando na adoção de práticas destinadas a evitar ou diminuir os efeitos 

negativos dos ciclos econômicos. Recordemo-nos que tributos como o II, o IE, o IPI e o IOF 

podem ser utilizados sem que haja a obediência a princípios como a legalidade ou a 

anterioridade tributária251. Tais exceções traduzem a função regulatória que a Constituição 

atribui aos impostos em questão, onde, em determinadas situações, a conjuntura 

                                                 
249 Citando o pensamento clássico do economista Joseph Alois Schumpeter: “[...] há, de qualquer modo, alguns 
tipos de crises, que são elementos ou, pelo menos, componentes regulares, se não necessários, de um movimento 
em forma de onde que alterna períodos de prosperidade e depressão, que têm permeado a vida econômica desde 
o início da era capitalista. Esse fenômeno emerge então da massa de fatos variados e heterogêneos que podem 
ser responsabilizados pelos retrocessos e colapsos de toda espécie.” SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do 

desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Trad. 
Maria Sílvia Possas. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 148. 
250 “A possibilidade de estímulos na demanda agregada sob a forma de incentivos fiscais serem vistos como 
fonte de recuperação econômica foi analisada extensivamente por economistas norte-americanos após a crise de 
1929. Pesquisas realizadas na década de 1940 já apontavam que a política fiscal se revelou um efetivo 
instrumento na revigoração do fôlego da economia afetada pela crise.” ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. 
Incentivos Fiscais e Desenvolvimento Econômico: a função das normas tributárias indutoras em tempos de 

crise, p. 27. Disponível em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/premio_TN/XVPremio/politica/MHpfceXVPTN/Tema_3_MH.pdf>. 
Acesso em: 10 de junho de 2012. 
251 Cf. item 3.3.3.4. 
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socioeconômica impõe uma intervenção estatal imediata, que poderia ser obstaculizada diante 

das limitações constitucionais ao poder de tributar. 

Contemporaneamente, um dos exemplos mais citados que bem ilustra o uso dos 

incentivos fiscais como medida anticíclica foi o caso da redução de impostos durante a crise 

do subprime em 2008-2009, como o IPI252 e o IOF. O IPI, em particular, teve sua alíquota 

reduzida temporariamente em setores como o de produção de veículos, eletrodomésticos de 

linha branca, materiais de construção e bens de capital253. Com isso, houve um aumento no 

consumo dos bens em questão, ampliando a demanda agregada e permitindo a manutenção 

dos postos de trabalho nos setores abrangidos pela política de incentivos254. 

Mas também é importante sopesar os efeitos prospectivos de uma ampla política de 

concessão de incentivos fiscais, sobretudo pelo de que tal política poderá resultar em efeitos 

negativos para a sociedade. Imaginemos o exemplo anterior, onde foi concedida uma ampla 

desoneração fiscal para o setor automobilístico. Em função da diminuição do preço dos 

veículos, haverá um amplo consumo desse tipo de bem. Ocorre que um incremento na frota 

veicular irá resultar em problemas de tráfego, já que a engenharia de trânsito, comumente, não 

acompanha o aumento no número de veículo. Em resumo: haverá perda de bem-estar para a 

sociedade em razão da ampla circulação de veículos automotores em cidades que não 

possuem planejamento urbano adequado. Daí haver a necessidade de se pensar medidas 

fiscais dessa natureza em suas diversas variáveis. 

 

 

                                                 
252 Matheus Carneiro, citando Eduardo Domingos Bottalo, pontua “O IPI apresenta características que ‘o torna 
adaptável às flutuações da política, das finanças, da conjuntura nacional e até internacional’.” BOTALLO, 
Eduardo Domingos. IPI: princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009, p. 22, apud ASSUNÇÃO, Matheus 
Carneiro. Incentivos Fiscais e Desenvolvimento Econômico: a função das normas tributárias indutoras em 

tempos de crise, p. 27. Disponível em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/premio_TN/XVPremio/politica/MHpfceXVPTN/Tema_3_MH.pdf>. 
Acesso em: 10 de junho de 2012. 
253 Conforme as disposições previstas nos Decretos nº 6.687, de 11 de dezembro de 2008, nº 6.743, de 15 de 
janeiro de 2009, nº 6.825, de 17 de abril de 2009, nº 6.890, de 29 de junho de 2009. 
254 “A redução do preço final ao consumidor, em decorrência da aplicação de alíquotas menores do IPI (até zero), 
ocasionou um incremento nas vendas e, por conseguinte, na produção, evitando quedas acentuadas no nível de 
emprego. Nos meses de março e junho, quando os benefícios se encerrariam, houve intenso aumento nas vendas 
dos produtos alcançados pelas medidas indutoras. [...] Ademais, estima-se que a redução do IPI contribuiu para 
manter entre 50 mil e 60 mil empregos diretos e indiretos na economia brasileira no primeiro semestre de 2009. 
A demanda doméstica acabou sendo a indutora do crescimento em 2009 e no primeiro trimestre de 2010, 
notadamente pela menor afetação do consumo das famílias durante a crise em face das desonerações tributárias 
concedidas.” ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos Fiscais e Desenvolvimento Econômico: a função das 

normas tributárias indutoras em tempos de crise, p. 28-29. Disponível em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/premio_TN/XVPremio/politica/MHpfceXVPTN/Tema_3_MH.pdf>. 
Acesso em: 10 de junho de 2012. 
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4. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO APLICADA À TRIBUTAÇÃO: EXAME 

DE CASOS 

 

Pothinus:  Is it possible that Caesar, the 

conqueror of the world, has time to occupy 

himself with such a trifle as our taxes? 

Caesar:  My friend: taxes are the chief business 

of a conqueror of the world. 

George Bernard Shaw, “Caesar and Cleopatra” 

 

 O último capítulo do nosso trabalho examinará casos específicos do Direito Tributário 

sob a perspectiva do Direito e Economia. A escolha dos tópicos não foi arbitrária, mas 

preocupou-se em evidenciar problemáticas atuais e relevantes para a realidade jurídico-

tributária brasileira. Obviamente que outros temas de destaque também poderiam ser objetivo 

de investigação segundo o corte metodológico por nós proposto. No entanto, iremos nos ater 

àqueles que consideramos centrais para o debate atual na tributação. 

 Inicialmente, será analisada a relação existente entre tributação e desenvolvimento, 

com ênfase na realidade socioeconômica brasileira. Para tanto, o que se pretende discutir é: a 

tributação é um instrumento hábil para a promoção do desenvolvimento? Se sim, como? 

Dessa maneira, a investigação se bifurcará em dois caminhos: um vinculado à finalidade 

arrecadatória dos tributos, discutindo a relação entre a carga tributária e o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH); outro enfatizando a função regulatória dos tributos e como 

ela se relaciona com o processo de desenvolvimento brasileiro. Em seguida, a análise recairá 

sobre os custos de conformidade criados pela legislação tributária e como eles afetam o 

desenvolvimento da atividade empresarial no país. A questão da sonegação fiscal será 

investigada sob a óptica da chamada “economia do crime”, campo teórico da Análise 

Econômica do Direito que investida as condutas ilícitas e o comportamento dos agentes 

criminosos. Por último, será discutido o processo de execução fiscal brasileiro a partir de uma 

análise custo-benefício. 
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4.1. TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

 

 Com o advento do Welfare State na primeira metade do século XX, a melhora da 

qualidade de vida dos indivíduos passou a ser um dos principais objetivos da atividade estatal. 

Mesmo na atualidade, com as diversas alterações relativas aos modelos de Estado adotados, o 

bem-estar do indivíduo permanece no centro do debate acerca das atribuições do Estado. 

Nesse sentido, a ideia de bem-estar social está intrinsecamente ligada ao conceito de 

desenvolvimento, já que este representa um critério qualitativo no que diz respeito ao nível de 

qualidade de vida da população.  

Por mais que não haja um consenso acerca das características que compõem o 

conceito de desenvolvimento, na atualidade ele representa o principal objetivo buscado pelas 

economias modernas, devido às importantes mudanças estruturais e socioeconômicas que o 

desenvolvimento permite. Tanto é assim que a Constituição Brasileira de 1988 elencou o 

desenvolvimento como um dos objetivos fundamentais da República255. 

Mas qual o conceito de desenvolvimento256? Podemos definir o desenvolvimento 

comparando-o com outro conceito fundamental para a Ciência Econômica, em particular para 

a Macroeconomia, qual seja, o conceito de “crescimento econômico”. O crescimento 

econômico representa um aumento quantitativo do nível de riqueza da sociedade, 

normalmente caracterizado por uma variação positiva do Produto Interno Bruto (PIB), que 

nada mais é do que a elevação do produto agregado do país.  O problema do crescimento 

econômico é sua insuficiência como critério de análise do bem-estar da sociedade257. Um 

exemplo disso é a existência de extremas desigualdades socioeconômicas, mesmo em países 

com índices de crescimento econômico elevado como, por exemplo, a Índia e a China. Dessa 

                                                 
255 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] 
II – garantir o desenvolvimento nacional; [...]. 
256 Utilizaremos, indistintamente, as expressões “desenvolvimento”, “desenvolvimento econômico”, 
“desenvolvimento socioeconômico” e “desenvolvimento nacional”, como representativas do mesmo conceito. 
257 Conforme o Report on the World Social Situation elaborado pela Organização das Nações Unidas em 2005: 
Economic growth alone is not a panacea, as the level of inequality can be a determining factor in the impact 

growth has on poverty reduction. Overcoming inequalities requires an investment in people, with priority given 

to enhancing educational attainment, skill development, health care and overall well-being, and to expanding 

and improving opportunities for quality employment (em tradução livre: “O crescimento econômico sozinho não 
é uma panacéia, já que o nível de desigualdade pode ser um fator determinante no impacto do crescimento a 
redução da pobreza. A superação das desigualdades exige um investimento nas pessoas, com prioridade na 
melhora do nível de escolaridade, no desenvolvimento de habilidades, saúde e bem-estar geral, e na expansão e 
melhoria de oportunidades de empregos de qualidade.”). UNITED NATIONS. The Inequality of Predicament – 

Report on the World Social Situation 2005. New York: United Nations, 2005, p. 26. Disponível em: 
<http://www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2005/rwss05.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
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forma, em que pese a importância do critério de crescimento econômico para a análise da 

realidade social do país, esta última não pode se limitar somente a ele. 

O desenvolvimento econômico, por outro lado, trabalha com uma análise qualitativa 

do contexto socioeconômico, investigando como o crescimento econômico de uma nação 

afeta a qualidade de vida das pessoas258. Para tanto, além de levar em conta critérios como 

PIB e nível de renda, o desenvolvimento econômico analisa como a renda nacional é 

distribuída na sociedade, quais as taxas de longevidade e de natalidade, os índices de 

alfabetização e de desemprego, entre outras variáveis259.  

Na atualidade, umas das teorias do desenvolvimento mais discutidas é a propostas pelo 

prêmio Nobel de Economia e professor de economia da Universidade de Harvard, Amartya 

Sen260. Segundo o economista, o desenvolvimento tem como principal finalidade promover a 

expansão da liberdade ou, como prefere o autor, das liberdades substantivas261. A 

originalidade da teoria desenvolvimentista de Sen está em destacar as liberdades, no plural 

(sejam elas a liberdade de ir e vir, a liberdade socioeconômica, a liberdade educacional e 

profissional, a liberdade democrática etc.) como objetivo, mas também como meio de 

promoção do desenvolvimento, num verdadeiro círculo virtuoso262. Dessa forma, 

                                                 
258 FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A Extrafiscalidade e a Concretização do Princípio da Redução das 

Desigualdades Regionais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 99.  
259 Nas palavras de Fábio Nusdeo: “O desenvolvimento envolve uma série infindável de modificações de ordem 
qualitativa e quantitativa, de tal maneira a conduzir a uma radical mudança de estrutura da economia e da própria 
sociedade do país em questão. Mesmo quando tais mudanças são quantitativamente expressas, elas traem ou 
revelam uma massa substancial de alterações de natureza qualitativa, inclusive de ordem psicológica, cultural e 
política.” NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico, 6ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 353-354. 
260 A interface entre Direito e Desenvolvimento vem ganhado relevo nos estudos jurídicos e econômicos da 
atualidade, inclusive ao ponto de ganhar a roupagem de disciplina autônoma (Law and Development). A 
disciplina do Direito e Desenvolvimento busca investigar o papel que as normas jurídicas desempenham na 
promoção (ou desestímulo) do desenvolvimento econômico. Dentre os estudos contemporâneos sobre o tema 
destaca-se: TRUBEK, David M.; SANTOS, Alvaro (ed.). The New Law and Economic Development – A Critical 

Appraisal. New York: Cambridge University Press, 2006. 
261 “O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, 
carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 
intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos.” SEN, Amartya. Desenvolvimento como 

liberdade. Trad. Lauro Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 18. 
262 É nessa perspectiva que Amartya Sen desenvolve o conceito de liberdades instrumentais, divididas em cinco 
tipos distintos: 1) liberdades políticas; 2) facilidades econômicas; 3) oportunidades sociais; 4) garantias de 

transparência e; 5) segurança protetora. As liberdades políticas dizem respeito à real possibilidade de 
participação política dos indivíduos nas decisões do governo, discutindo o grau de eficácia dos chamados 
“direitos políticos”. As facilidades econômicas estão relacionadas à efetiva liberdade que os indivíduos possuem 
para dispor de seus recursos econômicos, a depender das condições de troca existentes, como preços e regulação 
dos mercados. As chamadas oportunidades sociais envolvem o oferecimento de serviços como educação, saúde 
etc., de maneira a proporcionar níveis básicos de qualidade de vida, que permitam a manutenção e participação 
dos indivíduos na sociedade. As garantias de transparência analisam o nível de clareza nas relações sociais, 
debatendo a transparência no ambiente governamental (como forma de inibir ou diminuir a corrupção), bem 
como nas relações privadas, de maneira a coibir transações ilícitas. Por fim, a segurança protetora busca garantir 
um grau mínimo e digno de sobrevivência para a população, por intermédio do sistema de seguridade social, 
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exemplificativamente, se há uma preocupação no sentido de que o desenvolvimento promova 

o acesso à educação de qualidade para a população, essa educação proporcionada gerará, a 

longo prazo, frutos que se converterão num ganho de bem-estar para a sociedade e, por 

conseguinte, permitirá aperfeiçoar e expandir o sistema educacional já existente263. 

Há que se destacar que tanto o Estado quando o mercado protagonizam o processo de 

desenvolvimento, ao menos num país orientado pela livre iniciativa e pela liberdade 

econômica, como é o caso do Brasil. Em maior ou menor grau, ambas as instituições 

permitem um ganho de bem-estar para a sociedade.  

Partindo do conceito proposto anteriormente, percebe-se que a atuação do Estado no 

processo de desenvolvimento aparenta ser mais visível e, de certa maneira, é a visão 

predominante no contexto sociopolítico do Brasil. Ao Estado são atribuídas as funções de 

prover educação e saúde de qualidade para a população, e pelos menores “preços” possíveis. 

E assim o dever ser, em virtude da essencialidade dos serviços em questão. Apesar de ser 

permitido à iniciativa privada explorar tais serviços (recordemo-nos do conceito de “bens 

semipúblicos”), por eles estarem relacionados ao próprio nível de bem-estar da sociedade, o 

Estado é, ao menos em tese, a principal instituição apta a fornecê-los a uma ampla parcela da 

população, sem criar distinções nem limitações para os usuários.  

Por outro lado, o mercado também possui um papel fundamental na promoção do 

desenvolvimento econômico. É no mercado que encontramos o principal meio de geração de 

emprego e circulação de renda, importantes critérios na aferição do desenvolvimento, em 

particular o grau de emprego formal e profissionalização e o nível de distribuição de renda de 

uma determinada sociedade. Além disso, o mercado também poderá atuar no fornecimento 

dos serviços básicos da população (saúde, educação, segurança, previdência etc.), a depender 

do grau de eficiência da atuação do Estado. Neste último exemplo, caso o Estado seja 

ineficiente ou forneça de maneira deficitária os referidos serviços, é necessário ao menos uma 

intervenção no sentido de fiscalizar a atuação do mercado e dos agentes econômicos para que 

estes não criem distorções ou desigualdades na sociedade, na busca da satisfação de seu 

autointeresse. Por outro lado, e reiterando algo mencionado diversas vezes no decorrer do 

trabalho, a intervenção estatal, inclusive via tributação, não pode ser de tal monta ao ponto de 

                                                                                                                                                         
atuando em campos como previdência, desemprego e diminuição dos índices de mortalidade e fome/subnutrição. 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Lauro Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000, p. 55-57.  
263 Daí se afirmar que as liberdades são, ao mesmo tempo, um fim e um meio para a promoção do 
desenvolvimento. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Lauro Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000, p. 52. 
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inibir a liberdade de trocas no mercado264. É no mercado que o Estado retira sua principal 

fonte de renda, por meio da tributação. 

 

4.1.1. Carga tributária e IDH 

 

Sob a perspectiva da tributação com finalidade arrecadatória, uma reflexão resultante 

da teoria do desenvolvimento elaborada por Amartya Sen diz respeito à relação entre a carga 

tributária e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH é um índice criado por Sen 

em conjunto com o economista paquistanês Mahbub ul Haq, em 1990, que, na sua 

composição, leva em conta três fatores: o PIB per capita, a taxa de longevidade e o nível de 

educação da população, variando de 0 a 1. Quanto maior o valor do IDH, melhor será o 

desenvolvimento humano do país. Atualmente, o IDH é amplamente utilizando no âmbito da 

Organização das Nações Unidas, sobretudo pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), que anualmente elabora o Relatório de Desenvolvimento Humano 

(no original: Human Development Index Report), documento que realiza uma análise 

comparativa do IDH de diversos países. Cabe destacar que o IDH, apesar de não levar em 

conta todas as variáveis possíveis que representam o desenvolvimento econômico, permite 

aferir, com critérios objetivos (e, em certo aspecto, universais), num único indicador, 

diferentes elementos que repercutem no nível de desenvolvimento de determinado país, 

servindo como importante instrumento de concretização da proposta teórica de 

desenvolvimento elaborada por Amartya Sen. 

A carga tributária é o resultado da soma de todos os tributos que incidem sobre a 

riqueza produzida pelo país, representada por meio de um percentual em relação ao PIB. 

Partindo de uma análise comparativa que se vale, de um lado, da carga tributária de 27 países 

que compõe a Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)265, e 

de outro, a carga tributária brasileira segundo dados da Receita Federal do Brasil266, no ano de 

2010, o país possuía a 15ª carga tributária mais elevada do mundo: 

                                                 
264 “Políticas que restringem oportunidades de mercado podem ter o efeito de restringir a expansão de liberdades 
substantivas que teriam sido geradas pelo sistema de mercado, principalmente por meio da prosperidade 
econômica geral.” SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Lauro Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000, p. 41.  
265 Dados disponíveis em: 
<http://www.oecd.org/document/60/0,3746,en_2649_37427_1942460_1_1_1_37427,00.html>. Acesso em: 10 
de junho de 2012. Atualmente, o Brasil não faz parte da OCDE, daí sua carga tributária não estar representada 
nos relatórios anuais elaborados pelo organismo internacional.  
266 RECEITA FEDERAL BRASIL. Carga Tributária no Brasil – 2010 (Análise por Tributo e Bases de 

Incidência). p. 1. Disponível em: 
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Tabela 1 – Carga tributária (% em relação ao PIB) 

País Carga tributária (% em relação ao PIB) 
Dinamarca 48,2 

Suécia 45,8 
Bélgica 43,8 

Itália 43,0 
França 42,9 

Noruega 42,8 
Finlândia 42,1 
Eslovênia 37,7 
Hungria 37,6 

Luxemburgo 36,7 
Alemanha 36,3 
Islândia 36,3 

Reino Unido 35,0 
Estônia 34,0 
Brasil 33,5 
Israel 32,4 

Espanha 31,7 
Nova Zelândia 31,3 

Portugal 31,3 
Canadá 31,0 
Grécia 30,9 
Suíça 29,8 

Eslováquia 28,4 
Irlanda 28,0 
Turquia 26,0 

Coréia do Sul 25,1 
Estados Unidos 24,8 

México 18,7 
 

 Partindo da perspectiva do desenvolvimento proposta por Amartya Sen, é possível 

empreender a seguinte reflexão: num cenário ideal, a carga tributária deve possuir uma 

relação de equidade ou paridade com o IDH. Sendo a tributação o principal meio de 

financiamento dos bens públicos, pressupõe-se que uma alta carga tributária possui uma 

relação direta (ou, ao menos, deveria possuir) com a qualidade e quantidade dos bens e 

serviços oferecidos pelo governo. Em outras palavras, ao menos em tese, quanto maior a 

carga tributária melhor deve ser o IDH.   

Nessa perspectiva, taxar a carga tributária como sendo excessiva torna-se um conceito 

relativo, possuindo como um dos fatores determinantes exatamente o grau de 
                                                                                                                                                         
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudoTributarios/estatisticas/CTB2010.pdf>. Acesso em: 10 de 
junho de 2012. 
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desenvolvimento do Estado analisado. Mesmo num país com uma alta carga tributária, se ele 

oferta aos seus cidadãos acesso a bens públicos de qualidade, é esperado que a carga tributária 

seja elevada, exatamente para que seja possível obter a receitas necessárias para o 

financiamento de suas políticas públicas.  

Numa análise comparativa, temos, de um lado, a Nova Zelândia, país que possui uma 

carga tributária de 31,3%, semelhante à do Brasil (33,5%). Em contrapartida, segundo o 

Relatório de Desenvolvimento Humano 2010, elaborado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), a Nova Zelândia se encontrava na 3ª colocação entre os 

países com maior Índice de Desenvolvimento Humano, com um IDH de 0,907. O Brasil, por 

outro lado, não obstante a carga tributária acima referida, estava no 73º lugar, com um IDH de 

0,699267.  

Em que pese a simplicidade da comparação entre IDH e carga tributária, ela nos serve 

de reflexão acerca dos rumos da política tributária e da eficiência do gasto público realizado. 

Se uma elevada carga tributária (que, em tese, viabiliza uma maior arrecadação) não se traduz 

em uma melhora na qualidade de vida da população, é possível inferir que há algo de errado 

na gestão da receita pública. Por outro lado, o IDH (ou qualquer índice semelhante que utilize 

critérios objetivos para medir o nível de bem-estar da sociedade) serve como importante 

critério comparativo das cargas tributárias de diferentes países. A nosso ver, tal medida de 

comparação não pode ser inócua ou irrelevante, pelo contrário; a análise comparativa entre a 

carga tributária e o IDH deve servir de diretriz, por um lado, para traçar os limites da 

tributação e, por outro, refletir sobre a qualidade do gasto público e das políticas públicas 

realizadas pelo Estado. 

Dessa forma, elevar a carga tributária quando esta não se traduz em ganho de bem-

estar para a sociedade corresponderia a um verdadeiro efeito confisco, contrariando o disposto 

na Constituição. Não se está aqui defendendo que a tributação deva se traduzir apenas ao 

“princípio do benefício”, onde os contribuintes pagam pelo que recebem do governo. A 

análise busca enxergar uma variável macroeconômica da tributação comparativamente ao 

nível de desenvolvimento dos países e, para tanto, utiliza indicadores de bem-estar, a exemplo 

do IDH. Se uma das atribuições do Estado é promover o desenvolvimento em suas múltiplas 

acepções, e se essa promoção passa pela necessidade de arrecadar tributos, nada mais coerente 

                                                 
267 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório de Desenvolvimento 

Humano 2010 – Edição do 20º Aniversário. New York: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
2010, p. 151-152. Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_PT_Complete_reprint.pdf>. 
Acesso em: 10 de junho de 2012. 
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do que averiguar o liame existente entre o montante arrecadado e os benefícios que o Estado 

garante à sociedade. 

 

4.1.2. Incentivos fiscais, desenvolvimento e redução de desigualdades 

 

 Uma outra abordagem envolvendo a relação entre tributação e desenvolvimento é a 

encontrada no âmbito da tributação indutora. Os incentivos fiscais, tributos indutores por 

excelência, são um dos principais instrumentos utilizados pelo Estado para promover o 

desenvolvimento, agora atuando no âmbito do mercado e de seus agentes econômicos, os 

beneficiados diretos pelos incentivos. Nesse sentido, a Constituição Brasileira de 1988 

discorre sobre a concessão de incentivos fiscais voltados para a promoção do 

desenvolvimento econômico e redução das desigualdades sóciorregionais.  

Afirmamos anteriormente que, segundo o texto constitucional, o desenvolvimento 

nacional é um dos objetivos da República (artigo 3º, inciso II). Um outro objetivo 

fundamental da República, que também está umbilicalmente ligado à perspectiva do 

desenvolvimento apresentada, é a redução das desigualdades sociais e regionais268. Além de 

representar um dos objetivos fundamentais a serem perseguidos pelo Estado brasileiro, a 

redução das desigualdades também é um dos princípios informativos da Ordem Econômica 

constitucional269. 

Nesse sentido, a redução das desigualdades sociais e regionais possui uma relação 

intrínseca com o desenvolvimento. Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento 

econômico implica numa elevação do nível de bem-estar da sociedade, é possível 

correlacionar a redução das desigualdades com uma melhora na qualidade de vida, seja ela 

enxergada no âmbito nacional ou entre as populações das diferentes regiões do país 

(igualdade sóciorregional). Obviamente que o constituinte não pensou em reduzir as 

desigualdades regionais e sociais com um nivelamento “para baixo”, diminuindo o nível de 

bem-estar total da sociedade até um nível padrão, já que tal perspectiva iria de encontro à 

própria noção de desenvolvimento. Além disso, a redução das desigualdades sociais e 

regionais também não está unicamente relacionada ao mero crescimento econômico, já que 

                                                 
268 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] 
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; [...]. 
269 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: 
[...] 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; [...]. 
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este não representa necessariamente uma elevação no nível de bem-estar, podendo existir 

sociedades com taxas de crescimento econômico elevadas, mas com altos índices de 

desigualdade social. 

 Diversas são as alternativas que buscam a concretização dos objetivos de reduzir as 

desigualdades regionais e sociais e promover o desenvolvimento: as diferentes políticas 

públicas setorizadas (para áreas como saúde e educação), os programas assistencialistas, 

inclusive os que concedem auxílio financeiro direto, a concessão de subsídios e empréstimos 

públicos para a iniciativa privada etc. Conforme mencionados, os incentivos fiscais são uma 

das formas encontradas no ordenamento jurídico brasileiro de promover o desenvolvimento e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais.  

 Acerca dos incentivos fiscais, e partindo de uma análise estritamente jurídica, Adilson 

Rodrigues Pires os classifica da seguinte maneira: a) as subvenções, que dizem respeito a 

auxílios ou doações fornecidas pelo Estado, de acordo com sua conveniência política, 

destinada a terceiros (a perspectiva dos incentivos fiscais como espécie de subvenções será 

retomada posteriormente); b) o crédito presumido, que permite um acréscimo ao montante 

cobrado nas operações e prestações pretéritas; c) os subsídios, que dizem respeito a benefícios 

fornecidos pelo Estado, podendo ser de natureza comercial, financeira, cambial ou fiscal, com 

o intuito de fomentar o desenvolvimento industrial do país; d) as isenções, institutos previstos 

no Código Tributário Nacional, relacionados à dispensa legal do pagamento de determinado 

tributo; e) o diferimento, onde ocorre a extensão do prazo para o pagamento do tributo, bem 

como o condicionamento do pagamento a determinadas situações fáticas que, caso não 

ocorram, eximem o sujeito passivo da obrigação tributária e, por fim; f) a remissão e a anistia, 

a primeira sendo forma de extinção do crédito tributário, ocorrendo após o nascimento da 

obrigação tributária, e a segunda constituindo-se em instituto de exclusão tributária, 

aplicando-se somente às infrações de natureza tributária270.  

 Não obstante a classificação proposta pelo Prof. Adilson Rodrigues Pires, de caráter 

mais genérico, a perspectiva apresentada por Luís Eduardo Schoueri coaduna-se com as 

reflexões apontadas neste trabalho. Explica o eminente tributarista que os incentivos fiscais 

são uma espécie do gênero das subvenções271. Para o autor, e valendo-se da doutrina de Udo 

W. Babrowski, as subvenções são prestações de caráter pecuniário fornecidas pelo Estado a 

                                                 
270 PIRES, Adilson Rodrigues. Ligeiras reflexões sobre a questão dos incentivos fiscais no Brasil. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva; ELALI, André; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coords.). Incentivos fiscais: 

questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal. São Paulo: MP Ed., 2007, p. 21-24. 
271 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 57. 
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um particular, gerando para este a obrigação de adotar determinado comportamento de 

interesse público272. Apesar de, do ponto de vista jurídico, os incentivos fiscais muitas vezes 

importarem em uma conduta de renúncia de receita por parte do Estado (o que levaria a crer 

que a prestação pecuniária que caracteriza a subvenção inexiste, já que ainda não há 

“pecúnia” a ser disponibilizada), conforme destaca Schoueri (citando agora Hermann-

Wilfried Bayer), essa visão formal não deve impedir de enquadrá-los como espécie de 

subvenções, já que tal renúncia, regra geral, deve ser justificada do ponto de vista 

financeiro273. Corroborando tal entendimento, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) , em seu artigo 14, destaca que toda conduta que 

implique em renúncia de receita (incluindo os incentivos fiscais) deverá ser devidamente 

estimada, de maneira a permitir um mínimo de previsibilidade do seu impacto sobre o 

orçamento, bem como acompanhada de eventuais medidas compensatórias274. 

Todo incentivo fiscal possui um objetivo em particular, podendo ser ele o 

desenvolvimento econômico (que seria um objetivo amplíssimo), o fomento de certa atividade 

de interesse do Estado, o incentivo ao consumo de determinado bem, o uso racional da 

propriedade privada, a preservação do meio ambiente etc. Nesse sentido, quando se fala em 

incentivos fiscais para a redução das desigualdades sociais e regionais, o objetivo já está 

declarado.  

No âmbito da União, a Constituição Federal prescreve de maneira expressa a 

possibilidade de concessão de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento econômico e 

a redução das desigualdades sociais e regionais, conforme o disposto no artigo 151, inciso 

                                                 
272 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 56. 
273 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 57. 
274 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições: 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, 
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da 
condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 
mencionado inciso. 
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I275. A Constituição também permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

concedam incentivos fiscais relativamente aos tributos de sua competência, em particular o 

ICMS e o ISS, que poderão ser utilizados para fins de promoção do desenvolvimento e 

redução das desigualdades socioeconômicas276. 

Mas essas não são as únicas hipóteses previstas no texto constitucional que fazem 

referência à concessão de incentivos fiscais. Há um clássico caso brasileiro e que permeia a 

realidade jurídica nacional desde longa data, qual seja, a criação das chamadas “Regiões 

Administrativas”, que possuem como finalidade exatamente a promoção do desenvolvimento 

e a redução das desigualdades sóciorregionais, via incentivos fiscais277.  A Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) representa um dos órgãos responsáveis por 

implementar políticas desenvolvimentistas na região Nordeste278. 

Neste ponto, cabe fazer uma distinção entre incentivos fiscais concedidos em caráter 

geral, dos incentivos fiscais concedidos em caráter individual279. No primeiro caso, os 

                                                 
275 Art. 151. É vedado à União: 
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência 
em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de 

incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes 

regiões do País; [...]275. 
276 Art. 155. [...] 
XII - cabe à lei complementar: [...] 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados. [...] 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. [...] 
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar: [...] 
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
277 Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. [...] 
§ 2º - Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: [...] 
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; 
[...]. 
278 A criação de órgão públicos destinados à promoção do desenvolvimento econômico é uma prática anterior à 
Constituição de 1988, tendo sua origem nas políticas desenvolvimentistas elaboradas pelo economista Celso 
Furtado, durante o governo do Presidente Juscelino Kubitschek, nas décadas de 1950-1960. Na atualidade, as 
chamadas “Regiões Administrativas” são geridas por autarquias, a exemplo da SUDENE, autarquia especial 
vinculada ao Ministério da Integração Regional, criada pela Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007, 
responsável pela promoção do desenvolvimento em Estados como o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Maranhão, entre outros. Além da SUDENE, podemos citar como outros órgãos com a mesma finalidade: a 
SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia); e a SUDECO (Superintendência de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste), a primeira criada pela Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007, e 
a última criada pela Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009. 
279 TILBERY, Henry. Base econômica e efeito das isenções. In: DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio (coord.). 
Incentivos Fiscais para o Desenvolvimento. São Paulo: José Bushatsky Editor, p. 21-33. Essa distinção toma 
como base a interpretação de dispositivos do CTN, em particular o art. 179, caput, que trata das isenções, uma 
das espécies de exclusão do crédito tributário (“A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, 
em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova 
do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua 
concessão”). 
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incentivos fiscais são concedidos – mediante lei específica do ente tributante competente – a 

todos os potenciais contribuintes do tributo em questão, independentemente das características 

pessoais do beneficiado (um exemplo seria a redução da alíquota do ICMS sobre 

eletrodomésticos, beneficiando produtores e consumidores). Já os incentivos fiscais 

concedidos em caráter individual, como o termo sugere, pressupõe o preenchimento de 

determinados requisitos pelo contribuinte que pretende se beneficiar dos incentivos, além de 

depender de um ato administrativo do ente tributante competente autorizando a concessão (a 

redução do IRPJ concedida pela SUDENE se encaixa nesta segunda classificação). 

Diante das colocações apresentadas até o momento, e utilizando como caso paradigma 

a hipótese de concessão de incentivos fiscais por autarquias especiais, a exemplo da 

SUDENE, é possível apresentar uma abordagem de Direito e Economia Normativo aplicada 

aos incentivos fiscais que, não obstante a particularidade do caso, funciona como instrumento 

de análise para praticamente todas as situações envolvendo a matéria. 

A lei que disciplina o funcionamento e atribuições da SUDENE (Lei Complementar nº 

125/2007) prevê expressamente, e em consonância com o disposto na Constituição, a 

possibilidade de concessão de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento 

socioeconômico da região Nordeste280. Dentre os incentivos que podem ser concedidos pelas 

SUDENE, destacam-se: a redução do IRPJ, seja para novos empreendimentos ou para 

empreendimentos já existentes, podendo tal redução chegar a 75% do valor do tributo; 

possibilidade de reinvestimento do valor pago a título de IRPJ; isenção do Adicional ao Frete 

para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e de isenção IOF nas operações de câmbio 

realizadas para pagamento de bens importados; e o incentivo da depreciação acelerada do 

desconto dos créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS281.  

Provavelmente o incentivo fiscal mais impactante do ponto de vista econômico-

financeiro (tanto para o Estado, quanto para o agente privado) é a redução do IRPJ em 75%, 

redução essa que durará um período de 10 anos. Para que a concessão do incentivo não seja 

feita sem um mínimo de controle e previsibilidade, é necessário que o interessado submeta 

seu pleito, atendendo critérios previamente fixados pela SUDENE. Dentre esses critérios 

                                                 
280 Art. 4o  Compete à Sudene: [...] 
IX - estimular, por meio da administração de incentivos e benefícios fiscais, os investimentos privados 

prioritários, as atividades produtivas e as iniciativas de desenvolvimento sub-regional em sua área de atuação, 
conforme definição do Conselho Deliberativo, em consonância com o § 2º do art. 43 da Constituição Federal e 
na forma da legislação vigente; [...]. 
281 Informações elaboradas com base na Portaria nº 2091-A, de 28 de dezembro de 2007 e seu Anexo I, ambos 
editados pelo Ministério da Integração Regional. Disponível em: 
<http://www.sudene.gov.br/conteudo/download/regulamento_incentivos.zip>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
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menciona-se, primeiramente, a necessidade do empreendimento que deseja obter o incentivo 

estar instalado na região de atuação da SUDENE; outro requisito exige que o empreendimento 

se enquadre em um dos setores da economia prioritários para o desenvolvimento regional, 

conforme definidos no Decreto nº 4.213, de 26 de abril de 2002 (p.ex.: infraestrutura, turismo, 

agroindústria etc.); há também a necessidade de demonstração, por meio de projetos, das 

iniciativas de implantação, diversificação ou modernização do empreendimento282. A questão 

a ser feita é: esses critérios são suficientes para a concessão de um incentivo fiscal? Ou ainda: 

como realizar uma análise de custo-benefício na concessão de incentivos fiscais destinados à 

promoção do desenvolvimento econômico e redução das desigualdades sociais e regionais? 

Recordando os fundamentos dos incentivos fiscais enquanto norma tributária indutora, 

tem-se que no momento em que o Estado concede determinado incentivo, ele está abdicando 

de receita pública, mesmo que em potencial (essa situação é melhor compreendida quando é 

concedido um incentivo fiscal a determinado empreendimento já existente e que paga 

ordinariamente seus tributos). Tal receita, caso não fosse abdicada, seria destinada a outras 

atividades estatais, conforme previsão orçamentária, sejam política públicas ou investimentos 

diversos (genericamente, no fornecimento de bens públicos) em benefício da sociedade283. 

 Tendo em vista tais premissas, é possível construir dois cenários, o primeiro com base 

na eficiência paretiana e o segundo conforme o critério de eficiência de Kaldor-Hicks. 

Utilizando o critério de eficiência de Pareto, na concessão de qualquer incentivo fiscal, 

mesmo aqueles destinados ao desenvolvimento econômico e à redução das desigualdades 

sociais e regionais, é praticamente impossível alcançar a eficiência, em virtude da relação que 

se observa entre ganhadores e perdedores. No momento em que determinada receita é 

abdicada (ou “retirada” do Estado/sociedade), uma significativa parcela da população está 

sofrendo uma perda, ou melhor, tendo um “custo”, enquanto que somente alguns, ou alguém, 

                                                 
282 Informações elaboradas com base Manual de Instruções para a elaboração de pleitos de Incentivos e 

Benefícios Fiscais administrados pela SUDENE, editado pelo Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste. Disponível em: <http://www.sudene.gov.br/conteudo/download/SIBF/MIBF-Manual-de-instrucoes-
NOV2010v1r1.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
283 Como bem coloca André Elali: “De uma forma ou de outra, deve-se partir da premissa de que toda e qualquer 
vantagem tem uma expressão econômica e financeira. Em consequência, haverá sempre uma face das citadas 
figuras que deverá ser investigada e ponderada: a face da despesa pública. Portanto, as figuras em tela são 
conversíveis entre si, sendo uma questão secundária as suas formas, já que o que importa é a expressão do 
benefício tanto para os agentes econômicos como para as finanças públicas. Concorda-se, pois, com a afirmação 
no sentido de que a ‘roupagem fiscal ou não das medidas é, no plano dos fins, relativamente secundária’, sendo o 
ponto fundamental a identificação da sua expressão econômica e financeira e a sua eficiência.”. ELALI, André 
de Souza Dantas. 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. 118. 
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usufruirá diretamente de tal receita (no caso, o beneficiário do incentivo fiscal)284. Dessa 

maneira, do ponto de vista da eficiência de Pareto, a não ser que haja uma compensação pelo 

beneficiário do incentivo e esta seja proporcional ao custo que a sociedade teve, não haverá 

ganho de eficiência quando se concede determinado incentivo fiscal. No entanto, caso 

houvesse tal compensação, como ela deve ser proporcional ao custo que a sociedade teve, e 

esse custo corresponde à receita abdicada, é como se houvesse uma anulação do próprio 

benefício, fazendo como que o empreendimento que obteve o incentivo fiscal compensasse a 

sociedade no mesmo montante que, em tese, seria beneficiado. 

 Diferentemente do critério de eficiência de Pareto, a eficiência de Kaldor-Hicks nos 

fornece um referencial metodológico que melhor permite analisar a eficiência na concessão de 

incentivos fiscais para a promoção do desenvolvimento e redução das desigualdades regionais 

e sociais, já que tal critério pauta-se numa análise de custo-benefício285. Retomando os 

fundamentos do critério de eficiência de Kaldor-Hicks, tem-se que determinada situação será 

considerada eficiente, mesmo na ocorrência de ganhadores e perdedores, desde que o 

benefício dos ganhadores seja maior que o prejuízo (ou custo) dos perdedores. Dessa maneira, 

os ganhadores poderiam, em princípio, compensar os perdedores pelo seu prejuízo e ainda 

continuar com parcela de seus benefícios.  

Aplicado aos incentivos fiscais, o critério de Kaldor-Hicks permite o seguinte 

raciocínio: 1º) a concessão de determinado incentivo fiscal só será eficiente enquanto política 

pública se ela implicar, de fato, um benefício para quem o pleiteia; 2º) tal benefício deverá 

resultar em ganhos suficientes de maneira a permitir que o beneficiário compense a sociedade 

pelo incentivo concedido e ainda permaneça com parcela dos ganhos; 3º) no caso dos 

incentivos fiscais, a compensação ou indenização dos ganhadores (quem usufrui do incentivo) 

destinada aos perdedores (sociedade) deixa de ser potencial e passa a ser 

necessária/obrigatória, em virtude da própria natureza e do objeto do instituto jurídico, qual 

seja, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o desenvolvimento econômico. 

Se um incentivo fiscal que tem como finalidade o desenvolvimento e a redução das 

desigualdades regionais e sociais não cumpre sua função básica ou, mais importante, no 

                                                 
284 “[...] quem arca com o custo dos benefícios fiscais obviamente não é o Estado que os concede, mas a própria 
sociedade.” CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito 
Tributário). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 192. 
285 Sobre o critério de eficiência de Kaldor-Hicks e sua relação com a análise custo-benefício: “Na análise custo-
benefício, um projeto é empreendido quando seus benefícios excedem seus custos, o que implica que os 
ganhadores poderiam compensar os perdedores. A análise de custo-benefício tenta levar em conta tanto os custos 
e benefícios privados quanto os custos sociais da ação que está sendo contemplada.” COOTER, Robert; ULEN, 
Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo da Costa. Porto Alegre: 
Bookman, 2010, p. 64-65. 
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momento prévio à concessão o empreendimento ou contribuinte beneficiado não apresenta 

indícios que irá, de fato, atingir o objetivo pretendido pela norma tributária indutora, há uma 

grave dissociação entre os meios e os fins da norma tributária. Em outras palavras, o incentivo 

fiscal é ineficiente, implicando apenas em abdicação de receita pública em potencial que 

poderia estar sendo utilizada em finalidade diversa, em prol da sociedade. Com base em tais 

argumentos, propõe-se outro questionamento: como avaliar se um incentivo fiscal que busca o 

desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades sociais e regionais está cumprindo 

o seu objetivo? 

Como forma de solucionar a indagação anterior, a proposta passa a ser discutir 

critérios econômicos no momento da concessão dos incentivos fiscais. A análise que deverá 

ser empreendida é a seguinte: para a concessão de qualquer incentivo fiscal que objetiva a 

promoção do desenvolvimento e redução das desigualdades sociais e regionais, deverá ser 

demonstrado um mínimo indício de que tal concessão irá alcançar o objetivo pretendido; caso 

não seja demonstrado tal indício, o incentivo não deve ser concedido286.  

A principal justificativa para a não concessão é que, conforme explanado 

anteriormente, por se tratar de renúncia de receita prevista em orçamento, a receita pública 

(mesmo que em potencial) está sendo empregada de maneira ineficiente, sem gerar riqueza 

alguma em prol da sociedade. Em tais casos, melhor seria se a receita em potencial 

permanecesse no orçamento, podendo ser alocada em finalidade diversa que permita tanto 

uma melhoria no nível de bem-estar da sociedade quanto na redução das desigualdades sociais 

e regionais (obviamente estamos pressupondo um modelo onde Estado é capaz de alocar 

melhor seus recursos em benefício da coletividade). Resumindo: ou se demonstra que o 

incentivo irá gerar redução das desigualdades regionais e desenvolvimento socioeconômico 

ou ele não deverá ser concedido. 

Diante do exposto, retomemos à indagação anterior: como proceder, na prática, uma 

análise de custo-benefício relativamente à concessão de incentivos fiscais? Utilizando 

critérios empíricos, como os relativos ao desenvolvimento econômico.  

Voltemos aqui ao exemplo da concessão de redução do de 75% do IRPJ por um prazo 

de 10 anos, concessão essa que fica a cargo da SUDENE. No exemplo em tela, mencionamos 

que trata-se de hipótese de incentivos fiscais concedidos em caráter individual. Dessa forma, 

                                                 
286 Ou, como propõe Cristiano Carvalho: “[...] a análise que deve ser empregada é se o retorno possível do 
subsídio é maior do que o seu custo social, ou, em outras palavras, se há a eficiência Kaldor Hicks no caso 
específico.” CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito 
Tributário). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 193. 
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primeiramente, é necessário que a lei disciplinadora do incentivo preveja, para a sua 

concessão, que o contribuinte esteja condicionado a certos demonstrativos que indiquem o 

impacto socioeconômico do empreendimento a ser beneficiado. Esses demonstrativos servirão 

exatamente para medir o grau de eficiência em termos de bem-estar para a sociedade que o 

incentivo se propõe a gerar, levando em conta critérios como: a geração de emprego formal e 

renda; se o beneficiário fornecerá algum tipo de profissionalização para seus empregados; a 

relevância da atividade beneficiada para a região; eventual externalidade ambiental que o 

empreendimento poderá gerar com sua implantação/ampliação/modernização, entre outros. 

De posse de tais dados, o órgão administrativo responsável deverá proceder uma análise de 

custo-benefício para averiguar a eficiência na concessão do incentivo naquele caso específico 

e, somente então, autorizar a concessão, caso conclua que haverá um ganho de bem-estar 

(mesmo que potencialmente) naquele caso.  

É possível pensar também em mecanismos para aperfeiçoar a análise custo-benefício 

na concessão do incentivo como, por exemplo, no caso da redução dos 75% de IRPJ por um 

prazo de 10 anos. Caso o beneficiário não cumpra com as metas ou perspectivas demonstradas 

no momento em que pleiteou o incentivo, poderia haver uma redução proporcional do 

benefício, condicionada a certo lapso temporal. Exemplificando, se em 2 anos o beneficiário 

não demonstrou que, de fato, gerou os empregos previstos, profissionalizou uma quantidade 

determinada de empregados, ou que seu empreendimento ocasionou um impacto ambiental 

não demonstrado previamente à concessão (mais passível de ser previsto), poderia haver uma 

diminuição da redução do IRPJ de 75% para 65%, que duraria até o momento em que o 

beneficiário cumprisse com o previamente acordado. Caso permanecesse a conduta contrária 

ao previsto, nos 2 anos seguintes a diminuição continuaria, de 65% para 55%, e assim por 

diante. Como medida última, se o empreendimento beneficiado não gerasse o 

desenvolvimento econômico esperado ou, o que se mostra mais reprovável, não gerasse 

desenvolvimento algum, poderia ser determinado o pagamento dos tributos não recolhidos em 

virtude do incentivo, na proporção do bem-estar não alcançado.  

Conforme mencionado, apesar da particularidade do caso (que faz referência apenas 

aos incentivos fiscais concedidos por órgãos públicos como a SUDENE), é possível 

desenvolver mecanismos para calibrar a análise custo-benefício a quaisquer incentivos fiscais 

voltados para o desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades sociais e 

regionais. O cerne da questão é averiguar a eficiência da medida utilizada, tendo em vista os 

objetivos pretendidos pela norma tributária indutora e os potenciais efeitos que ela irá gerar 



126 
 

 
 

tanto do ponto de vista socioeconômico quanto orçamentário. Nesse sentido, inclusive como 

forma de cumprir os preceitos e objetivos constitucionais anteriormente expostos, a análise 

juseconômica é fundamental para o aperfeiçoamento e a concessão dos incentivos fiscais, 

evitando políticas ineficientes e com altos custos sociais287. 

 

4.2. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E CUSTOS DE CONFORMIDADE 

 

 Não é apenas a elevada carga tributária brasileira que responde pelo desempenho da 

atividade empresarial no país. Um outro entrave ou ônus suportado pelos agentes econômicos 

corresponde aos custos relativos ao cumprimento de obrigações complementares vinculadas 

ao pagamento de tributos. Exemplos desses custos são o cálculo e preenchimento de 

declarações para o Fisco, os vinculados ao conhecimento e acompanhamento da legislação 

tributária, os relativos aos diversos procedimentos administrativos fiscais, o atendimento às 

fiscalizações tributárias etc.288 Todas essas situações elencadas impõem custos ao 

contribuinte, seja em virtude do tempo empregado ou pelos honorários dos profissionais 

habilitados a realizar as atividades necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias 

(como advogados e contadores). Tais custos recebem a denominação de “custos de 

conformidade” (no original: compliance costs) e repercutem diretamente na eficiência do 

sistema econômico e do mercado. Numa simplificação, o custo de conformidade da tributação 

é o que o contribuinte paga para pagar tributos289. 

                                                 
287 André Elali é preciso ao afirmar que: “Os incentivos, sujeitando-se aos ditames da Constituição, devem ser 
concedidos a partir de análises técnicas da economia, que deve fornecer ao direito instrumentos úteis de busca 
das soluções para os problemas sociais. Daí por que a grande importância, no direito norte-americano, de se 
estudar o efeito da norma jurídica sobre o fenômeno econômico [...]. Sem essa visão, evidentemente mais 
eficiente para o tecido social e para o processo econômico como um todo, tornar-se-á cada dia mais distante a 
teoria da realidade dos sistemas jurídico e econômico.” ELALI, André de Souza Dantas. 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. 117. 
288 BERTOLUCCI, Aldo Vincenzo. Uma contribuição ao estudo da incidência dos custos de conformidade às 

leis e disposições tributárias: um panorama mundial e pesquisa dos custos das companhias de capital aberto no 

Brasil. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade). Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, Resumo. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-18042007-145400/>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
289 Aldo Bertolucci, citando trabalho de Cedric Sandford, classifica os custos de conformidade em três 
categorias: “[...] a) Custos monetários diretos que podem corresponder, para pessoas físicas, à contratação de 
profissionais que as apóiem no preenchimento de declarações tributárias, ou, nas pessoas jurídicas, aos recursos 
internos e externos necessários à realização das atividades exigidas pelo Fisco. b) Custos temporais que 
correspondem ao tempo necessário, para as pessoas físicas, ao preenchimento de suas declarações de imposto de 
renda e aos cálculos necessários para essa finalidade. Nas pequenas empresas, corresponde ao tempo que seu 
dono dedica aos impostos e que, geralmente, corresponde às horas noturnas para completar os cálculos dos 
impostos sobre as vendas, por exemplo. c) Custos psicológicos que correspondem ao stress existente em certas 
situações nas quais o contribuinte honesto e cumpridor é intimado pelo Poder Público e, mesmo tendo cumprido 
as disposições tributárias, pode ficar em estado de ansiedade sem saber se, sem perceber, poderia ter errado em 
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 De início, é fácil constatar que quanto mais complexo o sistema tributário, mais custos 

de conformidade ela gera para os contribuintes. Tanto é assim que a preocupação com a 

complexidade do sistema tributário é algo que remonta aos princípios da tributação propostos 

por Adam Smith (no caso, a conveniência no pagamento de tributos) e às características do 

sistema tributário ótimo propostas pela Economia do Setor Público, em particular a 

característica da simplicidade290. 

 Partindo de uma análise do Código Tributário Nacional, a norma representativa dos 

custos de conformidade na tributação é a referente às chamadas “obrigações tributárias 

acessórias”, previstas no artigo 113, do CTN291. Por óbvio que os custos de conformidade na 

tributação não se esgotam no artigo 113, do CTN, mas é a partir dele que se irradiam os 

demais institutos legais que impõem obrigações acessórias ao contribuinte, a exemplo das 

declarações tributárias, dos critérios para emissão de notas fiscais etc. 

 É possível inferir que, via de regra, contribuintes pessoa física incorrem em menos 

custos de conformidade do que as pessoas jurídicas. Os tributos incidentes sobre os primeiros 

(com exceção do Imposto de Renda) exigem menos obrigações acessórias do que no caso da 

tributação sobre empresas. Essas últimas, em virtude da complexidade das atividades 

desenvolvidas e da diversidade dos tributos incidentes, respondem por elevados custos de 

conformidade292. 

  Segundo o Doing Business 2012
293, relatório anual elaborado pelo Banco Mundial e 

pela International Finance Corporation que aborda diferentes aspectos no desenvolvimento 

de negócios e empreendimentos em diversos países, no critério “facilidade para pagamento de 

tributos” o Brasil figura na posição 150 dentre as 183 economias analisadas, situação que 

ilustra o impacto da complexidade do sistema tributário brasileiro sobre a atividade 

                                                                                                                                                         
alguma das declarações feitas.” BERTOLUCCI, Aldo Vincenzo. Uma contribuição ao estudo da incidência dos 

custos de conformidade às leis e disposições tributárias: um panorama mundial e pesquisa dos custos das 

companhias de capital aberto no Brasil. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade). Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 14-15. Disponível 
em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-18042007-145400/>. Acesso em: 10 de junho de 
2012. 
290 Cf. Capítulo 2, item 2.2.4.1. 
291 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. [...] 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 
nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente a penalidade pecuniária.  
292 MARTINS, Marcelo Guerra. Tributação, propriedade e igualdade fiscal: sob elementos de direito & 

economia. Rio da Janeiro: Elsevier, 2011, p. 243. 
293 WORLD BANK. Doing Business 2012 – Economy Profile: Brazil. Washington, DC: Word Bank, 2012, p. 
72-78. Disponível em: 
<http://www.doingbusiness.org/~/media/fpdkm/doing%20business/documents/profiles/country/BRA.pdf>. 
Acesso em: 10 de junho de 2012. 
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empresarial. As empresas brasileiras gastam anualmente 2.600 horas apenas para cumprir 

obrigações tributárias. Os tributos campeões em horas gastas para o seu pagamento são o 

ICMS (1.374 horas) e o IRPJ (736 horas), impostos que impõem severas obrigações 

acessórias e custos de conformidade aos contribuintes (basta pesquisar os extensos 

Regulamentos de ICMS elaborados pelos Estados-membros para se ter uma breve noção do 

quão onerosa é a legislação tributária para as empresas). 

 A quantidade de horas despendidas pelas empresas nacionais e os resultados 

insatisfatórios do Brasil no que diz respeito à facilidade para pagamento de tributos são 

resultado direto da colossal quantidade de normas tributárias existentes. Dados elaborados 

pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) apontam que, desde a 

promulgação da Constituição de 1988 até o ano de 2011, foram editadas 275.095 normas 

tributárias, dentre emendas constitucionais, leis complementares e ordinárias, medidas 

provisórias, decretos e normas complementares (portarias, instruções normativas etc.), no 

âmbito federal, estadual, distrital e municipal294. 

 Elevados custos de conformidade implicam em perdas de eficiência econômica e de 

bem-estar, já que em vez dos agentes estarem alocando seus recursos em atividades 

economicamente produtivas, destinam parte de sua receita no cumprimento de obrigações que 

não trazem nenhum ganho social. Por outro lado, em que pese a essencialidade do 

cumprimento de obrigações tributárias acessórias, elas não implicam diretamente em ganhos 

de receita para o Fisco. Sob essa perspectiva, elevados custos de conformidade na tributação 

funcionam como um peso morto para a economia, já que resultam em perdas do excedente 

social295.  

 As reflexões propostas pelo modelo teórico da Curva de Laffer e pela Teoria da 

Escolha Pública, apontando que uma elevada carga tributária repercute no comportamento dos 

contribuintes e na receita pública, também pode se aplicada aos custos de conformidade na 

tributação. Dessa maneira, elevados custos de conformidade podem afastar o cumprimento 

regular das obrigações tributárias, seja por meio da sonegação ou inadimplência, seja 

influenciando os contribuintes a buscarem sistemas tributários menos complexos. É possível, 

inclusive, que os contribuintes optem por regimes fiscais onde os custos de conformidade são 

                                                 
294 AMARAL, Gilberto Luiz do et al. Quantidade de normas editadas no Brasil: 23 anos da Constituição 

Federal de 1988, p. 3-4. Disponível em: <http://www.ibpt.com.br/img/_publicacao/14136/195.pdf>. Acesso em: 
10 de junho de 2012. 
295 CINTRA, Marcos. Globalização, modernização e inovação fiscal. In: VASCONCELLOS, Roberto França de 
(coord.). Direito tributário: política fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 61. 
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menores, mesmo que isso resulte em uma tributação mais elevada, desde que os benefícios 

sejam maiores que os custos tributários296. 

Cabe destacar que, apesar de estarmos tratando dos custos de conformidade incidentes 

sobre os contribuintes, a complexidade do sistema tributário também resulta em significativos 

custos administrativos para a Fazenda Pública, que necessitará de mais recursos (físicos e 

humanos) para lidar com a miríade de normas existentes e com a fiscalização do cumprimento 

das obrigações tributárias pelas empresas, recursos esses que poderiam ser destinados a outras 

atividades mais relevantes do ponto de vista social. 

A simplificação é um dos principais objetivos a serem buscados na adaptação e 

aperfeiçoamento do sistema tributário. O Brasil já possui iniciativas nesse sentido, a exemplo 

do Simples Nacional, regulado pela Lei Complementar nº 123/2004, e pela tributação do lucro 

presumido. Não obstante as severas críticas, a extinta CPMF era um tributo com baixíssimos 

custos de conformidade, já que incidiam sobre movimentações financeiras controladas por 

sistemas bancários, exigindo pouca ou quase nenhuma participação do contribuinte em seu 

recolhimento.  

No entanto, ainda persistem normas que cominam severos custos de conformidade aos 

contribuintes, como as exigências de complexas declarações para o pagamento do Imposto de 

Renda (tanto das pessoas físicas quanto jurídicas), ou dispositivos como o previsto no 

parágrafo único do artigo 195, do CTN297. Este último é de uma verdadeira irracionalidade do 

ponto de vista econômico, já que impõe às empresas a obrigação de manter arquivos relativos 

aos créditos tributários por períodos que podem chegar a 10 anos. Basta pensar em uma 

empresa de grande porte, com uma complexa carga tributária, para visualizar o elevado ônus 

financeiro resultante da norma. Nesse sentido, qualquer reforma tributária plausível não pode 

passar ao largo da problemática dos custos de conformidade, sendo imprescindível a busca 

                                                 
296 Marcos Cintra, citando passagem de Everardo Maciel, corrobora a afirmação: “O custo de conformidade é 
fator determinantes na opção da maioria das empresas brasileiras pelo regime de tributação do lucro. 
Curiosamente, optam por um regime que implica tributação maior, mas que é compensada por custo de 
conformidade mais baixo. Afirma o ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel que: Tanto no Simples, 
como no lucro presumido, o pagamento da Cofins é feito de forma cumulativa. Conclui-se, portanto, que 
opcionalmente o contribuinte brasileiro pessoa jurídica, em 93% dos casos, prefere o regime cumulativo (...). A 
alíquota efetiva média do lucro presumido é 3,87%. Já o lucro real é 1,22%. Ainda assim, há mais empresas 
optando pela tributação do lucro presumido, portanto pelo pagamento da Cofins cumulativa. A razão está no 
chamado custo de conformidade. Os custos no lucro presumido são muito menores e a segurança é muito maior.” 
CINTRA, Marcos. Globalização, modernização e inovação fiscal. In: VASCONCELLOS, Roberto França de 
(coord.). Direito tributário: política fiscal. São Paulo: Saraiva, 2009 (Série GVlaw), p. 61-62. 
297 Art. 195. [...] 
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos 
neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações 
a que se refiram. 
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por alternativas que permitam a simplificação do sistema tributário e a diminuição dos custos 

relativos ao cumprimento das obrigações instrumentais.  

  

4.3. SONEGAÇÃO/EVASÃO FISCAL 

 

 Já afirmamos em tópicos pretéritos que, conforme os postulados da Teoria da Escolha 

Racional, os indivíduos buscam a maximização racional do seu bem-estar e reagem a 

incentivos. O pagamento de tributos, por reduzir a riqueza individual, diminuindo seu bem-

estar, é algo indesejado do ponto de vista comportamental, dessa maneira é racional que as 

pessoas busquem fugir dos impostos. No entanto, devido à essencialidade da tributação para o 

financiamento do Estado e para a vida em sociedade, comumente o pagamento de tributos é 

algo compulsório, independendo da vontade dos contribuintes. Do ponto de vista do 

comportamento econômico, a solidariedade fiscal não existe. Pagamos tributos porque somos 

obrigados, e não porque queremos. 

 De nada adiantaria o caráter compulsório do tributo se não fosse possível instituir 

alguma mecanismo de sanção nos casos em que os contribuintes não cumprem com suas 

obrigações tributárias. Dessa forma, no Brasil, assim como em outros países, determinados 

comportamentos individuais que tenham como objetivo escapar do pagamento de tributos são 

considerado ilícitos penais, havendo a cominação de penas caso se comprove a conduta ilícita. 

A sonegação ou evasão fiscal é o uso de expedientes ilícitos visando se esquivar do 

cumprimento das obrigações tributárias.  

 Na atualidade, o ordenamento jurídico brasileiro possui dois diplomas legais que 

tipificam o crime de evasão fiscal e que, em certa medida, se assemelham: a Lei nº 4.729, de 

14 de junho de 1965, que, em seu artigo 1º, prevê o crime de sonegação fiscal298; e a Lei nº 

                                                 
298 Art. 1º Constitui crime de sonegação fiscal: 
I – prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das 
pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de 
tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 
II – inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou 
livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda 
Pública; 
III – alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a 
Fazenda Pública; 
IV – fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o objetivo de obter 
dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis; 
V – exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga, qualquer percentagem sobre a 
parcela dedutível ou deduzida do Imposto sobre a Renda como incentivo fiscal. 
Pena: Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa de 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o valor do tributo. 
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8.137, de 27 de dezembro de 1990, definindo em seus dois primeiros artigos os crimes contra 

a ordem tributária praticados pelos contribuintes299.  

 O Direito Penal parte do pressuposto de que os crimes e as penas previstos na 

legislação são suficientes para coibir as condutas ilícitas. Nessa perspectiva, os agentes 

respondem (ou deveriam responder) às diferentes normas proibitivas, reprimindo potenciais 

comportamentos contrários à lei. A realidade aponta para um caminho contrário: sempre 

houve crimes e, provavelmente, eles continuarão a existir. Especificamente no caso do Direito 

Tributário, mesmo diante de um conjunto de normas que enquadram a sonegação como um 

ilícito penal, é fato que ela continua a ocorrer na nossa sociedade.  

 Gary Backer, um dos founding fathers da Análise Econômica do Direito, elaborou 

uma abordagem teórica para o estudo da criminalidade, comumente conhecida como 

“economia do crime” ou “teoria econômica do crime”. Em seu artigo seminal, Crime and 

punishment: an economic approach, publicado originalmente em 1968300, Becker, 

influenciado pela Teoria da Escolha Racional, desenvolveu o seguinte raciocínio: as pessoas 

que cometem crimes são agentes racionais como quaisquer outras, que buscam maximizar sua 

utilidade, sopesando custos e benefícios na realização de condutas ilícitas e reagindo a 

incentivos. Dessa maneira, na prática de um crime, o indivíduo criminoso sopesa os custos ou 

riscos (como a potencial pena que ela pode cumprir), e os benefícios resultantes da conduta 

ilícita (como o eventual lucro advindo da conduta criminosa). Quando os benefícios superam 

                                                 
299 Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer 
acessório, mediante as seguintes condutas: 
I – omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, 
em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à 
operação tributável; 
IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; 
V – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de 
mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 
Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. [...] 
Art. 2º Constitui crime da mesma natureza: 
I – fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para 
eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 
II – deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na 
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 
III – exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela 
dedutível ou deduzida de impôs ou de contribuição como incentivo fiscal; 
IV – deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto 
liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 
V – utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação 
tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
300 BECKER, Gary S. Crime and punishment: an economic approach. In: Journal of Political Economy, v. 76, p. 
169-217, 1968. 
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os custos envolvidos, há um forte incentivo a prática do crime, em virtude da possibilidade de 

maximização de bem-estar proveniente da ação. 

 Mas a teoria econômica do crime vai além. Ela estabelece uma diferença crucial entre 

a pena (ou sanção) institucionalmente prevista e a pena esperada. Uma coisa é a tipificação do 

crime de sonegação fiscal, que comina a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Outra coisa é 

a real possibilidade de que o agente criminoso seja apanhado e que a pena venha a ser 

aplicada. Neste segundo caso, são levados em conta critérios como a eficiência da fiscalização 

realizada pela Fazenda Pública, a eficácia do aparato policial-investigatório do Estado, as 

normas e nuances do processo de persecução penal etc. O criminoso irá sopesar todas essas 

características, desde a pena nominal até a pena esperada e, caso os custos sejam inferiores 

aos benefícios, o comportamento ilícito torna-se factível301.  

Esta reflexão proposta pela economia do crime, que analisa as penas não apenas em 

seu aspecto positivado, mas na sua aplicação em potencial, funciona como verdadeiro divisor 

de águas no estudo do Direito Penal. Ela permite repensar a eficiência dos tipos penais 

existentes e discutir alternativas para reprimir condutas ilícitas que não seja o mero aumento 

da pena/imposição de multa mais gravosa. Além disso, a teoria econômica do crime 

desconstrói a visão ingênua ou superficial de que os agentes criminosos são indivíduos 

irracionais que agem movidos por impulso ou de maneira irrefletida302. 

Obviamente que o criminoso em potencial não realiza cálculos matemáticos exatos no 

sopesamento dos custos e benefícios de sua ação, mas resta claro que, mesmo intuitivamente, 

tais cálculos existem303. Nesse sentido, outro dos méritos da abordagem econômica do crime é 

encarar as penas como preços que são levados em conta pelos criminosos nos cálculos 

                                                 
301 Conforme afirma Cristiano Carvalho: “O criminoso racional não se importa com as sanções nominais, mas 
sim com as sanções esperadas, i.e., não importam penas meramente previstas na legislação, mas sim aquelas que 
realmente são aplicadas, que percorrem o processo de positivação, da regra geral e abstrata à regra individual e 
concreta.” (grifos do autor). CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-
docência em Direito Tributário). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 278. 
302 Robert Cooter e Thomas Ulen ilustram o comportamento racional do criminoso, apresentado a chamada 
“Primeira Lei da Dissuasão”: “A hipótese de que as pessoas procuram menos os bens quando seus preços 
aumentam tem um título altissonante: ‘Primeira Lei da Demanda’. Do mesmo modo, a ideia de que as pessoas 
cometem menos um crime quando a pena esperada aumenta pode ser chamada de ‘Primeira Lei da Dissuasão’. 
Talvez você acredite que a Primeira Lei da Dissuasão é falsa, pois as pessoas cometem crimes por paixão, 
irracionalidade ou ignorância, mas estudos estatísticos dão aos economistas bastante confiança na curva de 
demanda e sua inclinação. Em experimentos de laboratório, até os ratos obedecem a Primeira Lei da Dissuasão, e 
até o pior ser humano ainda é mais racional do que um rato.” COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & 

Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos Sander e Francisco Araújo da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 480. 
303 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 279, nota 141. 
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probabilísticos de suas condutas304. Com isso, é possível trabalhar com modelos matemáticos 

preditivos do grau de eficácia das sanções penais encontradas no ordenamento jurídico. 

Aplicando a teoria econômica do crime aos casos de sonegação/evasão fiscal, resta 

claro que, em primeiro lugar, os sonegadores agem racionalmente, buscando maximizar seu 

bem-estar. Para tanto, empreendem uma análise de custos e benefícios relativamente à 

conduta ilícita a ser praticada305. Sopesam as penas relativas ao crime de evasão fiscal, os 

riscos de serem apanhados pelo Fisco, os custos atrelados a eventual processo judicial etc. Se 

os benefícios da sonegação (i.e., o montante de tributos que o sonegador deixará de pagar) 

superarem os custos do ilícito, haverá um estímulo para que o contribuinte não cumpra com a 

obrigação tributária. Em sentido contrário, quando os riscos são mais elevados que os 

benefícios, a lógica econômica aponta que o contribuinte pagará seus tributos306. Diante de tal 

constatação, resta claro que a imposição de penas mais severas nos casos dos crimes de 

sonegação fiscal pouco efeito terá sobre o comportamento do contribuinte, caso não haja um 

grau razoável de certeza de que as penalidades serão efetivamente aplicadas. 

Economicamente, os crimes tributários resultam exatamente do fato de que o Fisco 

não consegue processar de maneira eficiente as diversas variáveis que constituem as bases de 

incidência dos tributos, tais como renda, riqueza, consumo, circulação de bens e serviços etc. 

Em outras palavras, há uma assimetria de informação entre a administração fiscal e os 

contribuintes, permitindo que estes fiquem em uma situação de vantagem com relação ao 

Fisco, que lhes permite omitir ou falsear sua real base tributária307. Por óbvio que, quanto 

mais eficiente for o sistema de fiscalização tributária, maiores são as chances dos 

contribuintes irregulares serem pegos, aumentando os custos da sonegação308.  

                                                 
304 Novamente, Cooter e Ulen destacam a análise custo-benefício empreendida pelos criminosos no momento em 
que realizam condutas ilícitas: “As penas para criminosos são probabilísticas. O criminoso pode não ser 
detectado ou apreendido, ou não ser condenado depois de apreendido. O decisor racional leva a probabilidade da 
pena em consideração enquanto completa o ato criminoso incluindo a apropriação indébita. Podemos dizer que o 
criminoso racional calcula o valor esperado da apropriação indébita, que é igual ao ganho menos a pena, 
multiplicada pela probabilidade de ser pego e condenado. Por exemplo, se a pena pela apropriação indébita de 
$1.000 é de $2.000 e a probabilidade do criminoso ser pego e condenado for igual a 75%, a pena esperada é 
igual a 0,75($2.000) = $1.500.” COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis 
Marcos Sander e Francisco Araújo da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 475-476. 
305 SIQUEIRA, Marcelo Lettieri; Ramos, Francisco S. A economia da sonegação: teoria e evidências empíricas. 
In: Revista de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, vol. 9, nº 3, p. 555-581, 2005, p. 556. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rec/v9n3/v9n3a04.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
306 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 279. 
307 SIQUEIRA, Marcelo Lettieri; Ramos, Francisco S. A economia da sonegação: teoria e evidências empíricas. 
In: Revista de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, vol. 9, nº 3, p. 555-581, 2005, p. 558. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rec/v9n3/v9n3a04.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
308 No entanto, uma fiscalização tributária eficiente custa caro e, conforme já apontado, um dos princípios 
básicos da tributação é que o custo da arrecadação não pode superar o montante arrecadado. Nesse sentido, cabe 
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 Além de calcularem os custos e benefícios, o contribuinte também pode receber o 

influxo de incentivos à sonegação. Recordemos que, conforme aponta a Curva de Laffer, uma 

alta carga tributária, aliada a elevados custos de conformidade na tributação, são elementos 

suficientes para induzirem o contribuinte a evitar o pagamento de tributos, inclusive por 

meios ilícitos. Dessa forma, não basta ao Estado apenas a instituição de penas eficazes do 

ponto de vista econômico, mas também adequar o sistema tributário de maneira a não criar 

um ambiente de resistência ou insatisfação ao pagamento de tributos, sobretudo quando há 

exagero fiscal.  

 Por outro lado, é possível pensar em mecanismos que premiem os contribuintes que 

cumpram pontualmente com o pagamento dos seus tributos, incentivando a obediência à 

legislação tributária e evitando a sonegação. Esses mecanismos são conhecidos como 

“sanções premiais” e, em alguns casos, são tão eficazes quanto as sanções punitivas309. 

Exemplos de sanções premiais são os descontos no pagamento de IPVA e IPTU 

implementado por alguns Estados-membros e Municípios para os contribuintes que paguem 

antecipada o tributo; ou a concessão de descontos das multas moratórias aplicadas pela 

Fazenda Pública contra contribuintes inadimplentes, desde que estes desistam das ações 

contestatórias dos créditos tributários e realizem o pagamento do tributo em atrasado em 

determinado prazo previamente estipulado310. 

 Diante das proposições elaboradas pela economia do crime, constata-se que o 

ordenamento jurídico brasileiro possui normas que se revelam fortes indutoras à evasão fiscal, 

a exemplo do artigo 34 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. O dispositivo em questão 

                                                                                                                                                         
destacar os argumentos de Marcelo Lettieri e Franscisco Ramos: “[...] aumentar a probabilidade de detecção 
implica aumentar os custos da arrecadação. Logo, como é impossível (em termos de custos) auditar 100% dos 
contribuintes, sempre uma certa sonegação será possível do ponto de vista econômico. Mas a questão principal é: 
quanto é tolerável? Essa resposta deve ser obtida junto a toda a sociedade, não devendo estar restrita apenas à 
autoridade tributária, mas cabendo a esta o dever de mostrar à sociedade quão desigual é um sistema tributário 
que permite níveis de sonegação elevados.” SIQUEIRA, Marcelo Lettieri; RAMOS, Francisco S. A economia da 
sonegação: teoria e evidências empíricas. In: Revista de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, vol. 9, nº 3, 
p. 555-581, 2005, p. 576. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rec/v9n3/v9n3a04.pdf>. Acesso em: 10 de 
junho de 2012. 
309 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 280. 
310 Cristiano Carvalho traz um outro exemplo de sanção premial, recentemente implantado no Estado de São 
Paulo: “Como forma de incrementar a arrecadação, vale mencionar a genial instituição de incentivos não aos 
contribuintes, mas a terceiro que adquirem bens daqueles. A Lei Estadual paulista nº 12.685/2007 criou 
incentivos fortíssimos para que os consumidores façam as vezes de fiscais do Estado, exigindo a chamada ‘nota 
fiscal paulista’ ao comprar bens e mercadorias, o que lhes concede dinheiro repassado pelo Estado, depositado 
em suas contas bancárias. Melhor e mais eficiente privatização da fiscalização tributária não poderia haver, pois, 
em vez de apelar para razões de ordem moral para o cidadãos exigirem a nota fiscal dos comerciantes, a lei foi 
muito mais certeira: apelou para o senso de autointeresse maximizador dos cidadãos.” CARVALHO, Cristiano 
Rosa de. Teoria da decisão tributária. Tese (Livre-docência em Direito Tributário). Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo: 2010, p. 281. 
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permite a extinção da punibilidade dos crimes de sonegação fiscal e contra a ordem tributária, 

desde que o contribuinte realize o pagamento do tributo devido (incluindo as eventuais 

obrigações acessórias e multas existentes) e antes do recebimento da denúncia311. A 

problemática reside no fato de que, via de regra, para que haja a proposição da denúncia pelo 

Ministério Público, é necessário a constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal, que 

é o agente administrativo apto a comunicar ao Parquet a ocorrência de ilícitos tributários. 

Inclusive, o artigo 83 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que a 

representação fiscal (ato administrativo utilizado para informar a ocorrência de crimes 

tributários) somente poderá ser enviada ao Ministério Público após a conclusão dos 

procedimentos administrativos fiscais312. Em outras palavras, para que haja ação penal contra 

crimes tributários, é indispensável que o crédito tributário já esteja constituído.  

A legislação tributária impõe que o Fisco informe aos contribuintes a constituição de 

créditos tributários, inclusive para que estes possam apresentar defesa, caso julguem que a 

cobrança é indevida. Dessa forma, sempre haverá a possibilidade dos contribuintes 

adimplirem com suas obrigações tributárias e eventuais multas moratórias previamente ao 

oferecimento da denúncia. Com isso, extingue-se a punibilidade dos possíveis crimes 

tributários existentes.  Essa brecha legal torna praticamente inócua as sanções penais relativas 

à sonegação fiscal, sendo mais um incentivo à conduta criminosa ou, ao menos, reduz 

drasticamente os custos da conduta. Em que pese os elementos de Direito Penal vinculados à 

análise, sobretudo no que diz respeito à possível “perda do objeto” quando o contribuinte 

cumpre, mesmo que posteriormente, com a obrigação tributária e com as multas de mora (o 

que, em tese, “corrigiria” a evasão fiscal), resta claro que normas como esta são extremamente 

ineficientes do ponto de vista da repressão de condutas. Nesse sentido, as normas penais 

contra a evasão fiscal adotadas no Brasil precisam ser repensadas, buscando-se alternativas 

mais eficazes parar coibir tais práticas. Os crimes tributários não corroem apenas as receitas 

do Estado, mas causam um impacto direto na sociedade, que passa a dispor de menos 

recursos, além de ser tributada mais intensamente, como forma de compensar perdas 

tributárias resultantes da sonegação fiscal. 

 

                                                 
311 Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na 
Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, 
inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 
312 Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 
1º e 2 da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 [...], será encaminhada ao Ministérios Público depois de 
proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. 
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4.4. EXECUÇÃO FISCAL 

 

 O processo de execução fiscal é o instrumento por excelência à disposição do Fisco 

que lhe permite recuperar créditos tributários devidos por determinado contribuinte. Regulado 

pela Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980313, o processo de execução fiscal, como o termo 

sugere, não pretende resolver/pacificar eventual relação conflituosa entre duas ou mais partes, 

possuindo unicamente natureza satisfativa, devendo, para tanto, estar lastreado em título 

executivo extrajudicial idôneo, qual seja, a Certidão de Dívida Ativa314. 

 Todo processo de execução fiscal é precedido de procedimento administrativo 

(lançamento) onde o ente tributante competente verifica a ocorrência do fato gerador, 

determina a matéria tributável, calcula o valor do tributo devido, identifica o sujeito passivo 

da obrigação e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível, nos termos do art. 142 

do CTN. No procedimento administrativo fiscal deve ser preservado o devido processo legal, 

garantindo ao contribuinte o respeito ao contraditório e a ampla defesa, sobretudo para que 

esse possa contestar, ainda na via administrativa, eventual tributo que não seja devido (porque 

já pago ou porque o contribuinte não incorreu no fato gerador) ou que esteja sendo cobrado 

em valor maior do que o devido.  

Encerrado o procedimento administrativo fiscal e constatado que determinado tributo 

é, de fato, exigível, caso o contribuinte não efetue o pagamento no prazo legal (normalmente 

trinta dias a contar da data de intimação do contribuinte), a Fazenda Pública poderá inscrever 

o débito tributário na Dívida Ativa, nos termos do art. 201 e seguintes do Código Tributário 

Nacional. 

 A Certidão de Dívida Ativa é o título executivo líquido e exigível que permite às 

diferentes Fazendas (municipal, estadual ou federal) ajuizarem as respectivas execuções 

fiscais contra os contribuintes inadimplentes. Por resultar de um procedimento administrativo, 

a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte 

contestá-la em juízo. 

 Proposta a execução fiscal, de maneira semelhante ao procedimento administrativo 

fiscal, também é oportunizado ao contribuinte apresentar os meios de defesa cabíveis (p.ex.: 

embargos à execução ou exceção de preexecutividade), permitindo que este discuta se o 

                                                 
313 Cabe destacar que a Lei nº 6.830/80 regula não apenas a execução de créditos de natureza tributária, mas 
qualquer crédito passível de ser inscrito na Dívida Ativa de União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídos os créditos de natureza não-tributária, como, por exemplo, as multas decorrentes de 
infração ambiental ou de normas relacionadas à legislação de trânsito. 
314 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário, 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.224 
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tributo executado é realmente exigível. Além das hipóteses de defesa de praxe, também é 

franqueado ao contribuinte e ao Fisco interporem os recursos cabíveis, em respeito às normas 

do processo civil brasileiro. 

 Toda essa digressão inicial pretende demonstrar que o processo de execução fiscal no 

Brasil, em virtude da própria tradição processualística nacional, via de regra é extenso, 

complexo, lento, burocrático e, principalmente, caro. Para corroborar tais afirmações, far-se-á 

uso de estudos técnicos desenvolvidos no âmbito do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea), apresentados logo adiante. 

 Do ponto de vista do Direito e Economia, a execução fiscal pode ser estudada sobre o 

prisma do Direito e Economia Positivo, permitindo ao juseconomista refletir sobre as 

seguintes perguntas: quanto custa e quanto tempo leva, em média, o processo de execução 

fiscal? Da maneira como é adotado no Brasil, as execuções fiscais são eficientes? É possível 

aperfeiçoar o processo de execução fiscal, diminuindo seus custos e seu tempo e, com isso, 

tornando-o mais eficiente? A partir de que ponto o processo de execução fiscal deixa de ser 

economicamente viável? 

 Tais reflexões derivam de um raciocínio elementar que deveria (em verdade, deve) 

nortear qualquer processo de execução fiscal: todos os processos resultam em custos, sejam os 

custos das partes, sejam os custos resultantes da movimentação do Poder Judiciário; por outro 

lado, em virtude de sua natureza satisfativa, as execuções fiscais buscam a obtenção de um 

crédito que a Fazenda julga devido; ocorre que, inevitavelmente, em determinadas execuções 

fiscais os custos impostos ao Fisco poderão ser superiores ao próprio valor potencialmente 

passível de arrecadação. Em situações como essa, a Fazenda deveria abrir mão do 

procedimento executório?  

Entendemos que sim, já que a opção em contrário – promover uma execução que cujo 

potencial resultado obtido será inferior aos próprios custos do processo – seria uma medida 

ineficiente, resultando em perdas de bem-estar e de excedente social. No entanto, mesmo tal 

posição merece ser escrutinada a luz de outras variáveis, tanto da própria Análise Econômica 

do Direito, quanto de outros ramos jurídicos e das ciências sociais. 

 Um dos grandes entraves de uma reflexão dessa natureza (que, de resto, também é um 

problema constante em quase todas as análises juseconômicas realizadas no Brasil) é a 

ausência de dados suficientes e confiáveis que permita ao juseconomista compreender o caso 
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e propor soluções315. Diante da abordagem metodológica, confiabilidade dos dados, 

tecnicidade e profundidade na pesquisa desenvolvida, os estudos desenvolvidos pelo Ipea 

referentes ao Custo unitário do processo de execução fiscal da União serão o alicerce das 

reflexões empreendidas neste capítulo. 

O Ipea desenvolveu, entre os anos de 2009 e 2012 uma pesquisa em conjunto com o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) cujo objeto foi o estudo do Custo unitário do processo de 

execução fiscal da União
316. A escolha por analisar os processos de execução fiscal movidos 

pela União e em trâmite na Justiça Federal foi resultado de uma iniciativa do próprio CNJ, já 

que no ano de 2009 tais processos representavam 34,6% das ações judiciais em trâmite na 

Justiça Federal de primeiro grau317.  

 Especificamente sobre a amostragem colhida pelo Ipea, a pesquisa utilizou como base 

1.510 autos findos, com baixa definitiva na Justiça Federal no ano de 2009, processos estes 

colhidos em 184 varas federais distribuídas em 124 cidades, dados colhidos mediante 

pesquisa de campo realizada pelo Ipea entre os meses de julho e setembro de 2010. Segundo o 

Ipea, o único estado que não apresentou dados para a elaboração da pesquisa foi o Mato 

Grosso do Sul318. 

Em virtude das particularidades da pesquisa, o Ipea desenvolveu uma metodologia 

própria para tal análise, com ênfase nos custos da atividade realizada, e não meramente no 

produto final do processo (que poderia ser resumido nas decisões proferidas/processos 

baixados)319. Para a composição do custo do processo judicial, o Ipea levou em conta os 

                                                 
315 “A mensuração de custos na administração pública é um grande desafio metodológico, em virtude da 
dificuldade não apenas de mensurar os benefícios gerados, mas também de identificar todos os elementos de 
custo e de atribuir-lhes valores monetários com alguma precisão. Isto é ainda mais significativo no caso do Poder 
Judiciário, que não tem tradição em gerar dados necessários para a realização desta espécie de cálculo [...]. A 
ausência de informação compromete significativamente a capacidade de administradores e agentes políticos 
tomarem decisões qualificadas, condenando o sistema de justiça ao reformismo ‘modernizador’ de soluções 
paliativas, cujas conseqüências são quase impossíveis de avaliar, até mesmo nos restritos termos de ‘eficiência’ e 
‘produtividade’ com os quais costuma ser justificados”. CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do 

Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – Relatório de Pesquisa. Brasília: Ipea, 2011, p. 8. Disponível 
em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf>. Acesso 
em 10 de junho de 2012. 
316 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Comunicados do Ipea nº 83. Brasília: Ipea, 2011, p. 3. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2012. 
317 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Comunicados do Ipea nº 83. Brasília: Ipea, 2011, p. 4. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2012. 
318 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Comunicados do Ipea nº 83. Brasília: Ipea, 2011, p. 4. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2012. 
319 “A mensuração do custo dos serviços de justiça pelo número de decisões proferidas, número de processos 
baixados ou outro produto qualquer é funcionalmente limitada, pois não indica claramente como os recursos são 
consumidos durante o processo, não sendo possível identificar as peculiaridades da prestação jurisdicional em 
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custos e o tempo vinculados às diversas etapas que compõe o processo (autuação, despacho 

inicial, citação, mandado de penhora, exceções/embargos, eventuais recursos, sentenças etc.), 

os atos processuais correlatos, as atividades administrativas efetivamente empregadas e os 

insumos consumidos durante todas as etapas320. 

A pesquisa elaborada pelo Ipea permitiu que o órgão caracterizasse o processo de 

execução fiscal médio (PEFM)321. O PEFM funciona como um modelo ou tipo ideal que 

permite ao investigador dimensionar as características básicas do processo de execução fiscal 

em trâmite na Justiça Federal322, sendo resultado de uma equação matemática elaborada pelo 

Ipea e abaixo descrita323: 

 

PEFM = ∆twz(a) + ∆ twz(b) + ∆twz(d) + ∆twz(e) + ∆twz(f) + ∆twz(g) + ∆twz(h) + ∆twz(i) 
+ ∆twz(j) + ∆twz(k) + ∆twz(l) + ∆twz(m) + ∆twz(n) + ∆twz(o) 
 
∆t = intervalo de tempo médio medido em minutos 
 
w = freqüência média de determinada etapa 
 
z = valor médio por minuto da remuneração dos servidores envolvidos na etapa 
 
(a) = autuação 
 
(b) = despacho inicial 
 
(c) = citação pelo correio (AR) 
 

                                                                                                                                                         
cada tipo de procedimento judicial”. CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de 

Execução Fiscal na Justiça Federal – Relatório de Pesquisa. Brasília: Ipea, 2011, p. 10. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf>. Acesso em 
10 de junho de 2012. 
320 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Relatório de Pesquisa. Brasília: Ipea, 2011, p. 11. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf>. Acesso em 
10 de junho de 2012. 
321 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Relatório de Pesquisa. Brasília: Ipea, 2011, p. 9. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf>. Acesso em 
10 de junho de 2012. 
322 “O PEFM é uma equação matemática simples, que expressa a relação entre as etapas observadas e a sua 
duração e freqüência médias. Representa um processo abstrato que incorpora todas as variações observadas em 
campo”. CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça 

Federal – Relatório de Pesquisa. Brasília: Ipea, 2011, p. 14. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf>. Acesso em 
10 de junho de 2012. 
323 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Relatório de Pesquisa. Brasília: Ipea, 2011, p. 14. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf>. Acesso em 
10 de junho de 2012. 
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(d) = citação por oficial de justiça 
 
(e) = citação por edital 
 
(f) = mandado de penhora e avaliação 
 
(g) = leilão 
 
(h) = vista ao exeqüente 
 
(i) = objeção de preexecutividade 
 
(j) = embargo do devedor ou de terceiros 
 
(k) = agravo 
 
(l) = apelação 
 
(m) = recurso especial ou extraordinário 
 
(n) = sentença 
 
(o) = baixa definitiva 
 
 

 Uma vez elaborados os critérios e o cálculo do PEFM, o Ipea buscou definir as 

características do processo de execução fiscal médio promovido pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional (PEFMpgfn), sobretudo diante da majoritária participação da Fazenda 

Nacional na promoção de executivos fiscais. Dentre os resultados encontrados pelo Ipea, 

destacam-se os seguintes: 

 

i) O tempo médio do PEFMpgfn é de 3.571 dias (9 anos, 9 meses e 16 dias)324; 

ii) O custo médio do PEFMpgfn é de R$ 5.606,67325; 

iii) A probabilidade de obter-se a recuperação integral do crédito por parte da União é de 

25,8%326. 

 
                                                 
324 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Comunicados do Ipea nº 127. Brasília: Ipea, 2012, p. 12. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2012. 
325 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Comunicados do Ipea nº 127. Brasília: Ipea, 2012, p. 13. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2012. 
326 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Comunicados do Ipea nº 127. Brasília: Ipea, 2012, p. 14. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2012. 
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Com base nos resultados obtidos foi possível determinar o ponto ou valor no qual a 

promoção de uma execução fiscal pela Fazenda Nacional na Justiça Federal passa a ser 

economicamente viável (o denominado breaking even point), qual seja, R$ 21.731,45327. Em 

outros termos: diante dos custos atrelados ao processo e a probabilidade de êxito do Fisco em 

obter a recuperação integral do crédito, não é viável economicamente que se proponha 

execuções fiscais com valores inferiores à R$ 21.731,45, posto que os custos de tal executivo 

serão superiores aos valores potencialmente passíveis de arrecadação, o que resultaria em um 

saldo negativo em desfavor da União, gerando perdas de eficiência e do excedente social. 

Partindo de tais conclusões, o Ipea propôs que a Fazenda Nacional fixasse o piso de 

R$ 20.000,00 para a propositura de execuções fiscais; valores inferiores a tal piso não 

deveriam ser executados328. 

 Diante dos resultados encontrados pelo Ipea, o Ministério da Fazenda, em medida 

salutar para a manutenção da eficiência da administração tributária, editou a Portaria MF nº 

75, de 29 de abril de 2012, que, dentre outras deliberações, determinou, em seu art. 1º, inciso 

II, que não deveriam ser ajuizadas as execuções fiscais de débitos da Fazenda Nacional, cujo 

valor consolidado seja igual ou inferior à R$ 20.000,00. Por óbvio que tal medida não é 

estanque, permitindo que a autoridade responsável (Procurador da Fazenda Nacional), em 

determinados casos e após despacho motivado, promova o executivo fiscal cujo valor seja 

inferior ao piso estabelecido pelo Ministério da Fazenda, sobretudo quando diante de indícios 

de que a recuperabilidade do crédito é possível (Portaria MF nº 75, de 29 de abril de 2012, art. 

1º, § 5º). 

 Em que pese a importância dos estudos apresentados, as conclusões obtidas pelo Ipea 

a respeito do custo unitário da execuções fiscais promovidas pela Fazenda Nacional no âmbito 

da Justiça Federal, assim como a medida tomada pelo Ministério da Fazenda em estabelecer 

um teto para a propositura dos executivos fiscais (teto esse consentâneo com os resultados da 

pesquisa do Ipea), merecem ser analisados sob diferentes perspectivas que não a unicamente 

econométrica, inclusive para que seja possível extrair, também, um substrato jurídico-

legitimador que permita a determinação de um teto para a propositura de execuções fiscais. 

                                                 
327 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Comunicados do Ipea nº 127. Brasília: Ipea, 2012, p. 14. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2012. 
328 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Comunicados do Ipea nº 127. Brasília: Ipea, 2012, p. 14. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2012. 
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 Em primeiro lugar é importante registrar que, conforme a legislação brasileira, a 

cobrança de tributos é considerada como atividade administrativa plenamente vinculada. Tal 

prescrição é extraída tanto do conceito de tributo contido no art. 3º do CTN, quanto dos 

dispositivos referentes ao lançamento tributário, em particular o parágrafo único do art. 142, 

do CTN. Tais dispositivos são o resultado da aplicação do princípio da indisponibilidade do 

interesse público em matéria fiscal: em virtude do tributo ser considerado uma receita pública, 

não é facultado à autoridade administrativa tributária a possibilidade de dispor da cobrança de 

créditos tributários, ao contrário. A administração tributária (e seus respectivos agentes) 

possuem, em princípio, o dever de cobrar os tributos legalmente exigíveis e constituídos, 

independentemente de características pessoais ou fáticas, sob pena de responsabilidade 

funcional. Nesse sentido, o princípio da indisponibilidade do interesse público em matéria 

tributária também é extensível às execuções fiscais, impondo ao procurador fazendário o 

dever de cobrar, na via judicial, créditos tributários legalmente exigíveis e constituídos. 

 Esta observação preliminar acerca do princípio da indisponibilidade do interesse 

público em matéria tributária implicaria diretamente nos resultados dos estudos do Ipea e nas 

deliberações do Ministério da Fazenda acerca da não propositura de execuções fiscais cujos 

valores não sejam economicamente viáveis. A implicação seria exatamente a de que não 

haveria qualquer possibilidade de a Fazenda Nacional não promover execuções fiscais, 

mesmo quando os valores potencialmente passíveis de arrecadação forem inferiores aos 

próprios custos do processo, posto que tal prática seria contrária ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público e à característica da vinculação inerente à arrecadação 

fiscal. 

 Tal raciocínio preliminar, de ordem unicamente positivista, poderia ser argüido como 

argumento válido para desconsiderar medidas relativas ao não ajuizamento de execuções 

fiscais inviáveis economicamente. No entanto, analisando o argumento sob outra perspectiva, 

o resultado é exatamente o oposto: mediante o não ajuizamento de executivos fiscais 

economicamente inviáveis, a administração fazendária está exatamente preservando o 

princípio da indisponibilidade do interesse público, através de uma alternativa que busca a 

economicidade, a eficiência e a preservação do erário. O contrário – promover execuções 

fiscais cujos valores são inferiores aos próprios custos do processo – resultaria em 

desperdícios de receita pública, receita esta que poderia estar sendo empregada em prol da 

coletividade. 



143 
 

 
 

 Nesse sentido, em que pese as prescrições legais que impõem à administração 

tributária o dever de cobrar os tributos legalmente exigíveis e constituídos, tal determinação 

deve ser mitigada diante de casos onde o preço pela cobrança dos tributos se sobrepõem ao 

próprio valor potencialmente passível de arrecadação.  

 Importa destacar que o próprio Poder Executivo Federal já se manifestou 

contrariamente à tal posicionamento. Em estudo realizado no ano de 2007 pelo Ministério da 

Justiça, voltado para a análise das execuções fiscais no Brasil, uma das sugestões propostas 

foi exatamente a de manter a obrigatoriedade de cobrar qualquer crédito tributário exigível329. 

A justificativa para tal medida é exatamente o caráter pedagógico inerente à cobrança de 

dívidas legalmente exigíveis e constituídas: partindo do pressuposto de que o contribuinte, de 

fato, é devedor e está inadimplente, abrir mão da propositura das execuções fiscais porque 

inviáveis economicamente resultaria em um incentivo ao não pagamento dos créditos 

tributários, já que execução não haveria330. 

 O argumento apontado merece ser levado em consideração, em particular devido às 

proposições da Teoria da Escolha Racional. Recordemo-nos que os agentes reagem à 

incentivos. No momento em que é formulada uma política fiscal no sentido de desobrigar a 

Fazenda à propor executivos fiscais em até determinados valores, haverá um claro incentivo 

aos contribuintes para que estes não realizem o pagamento voluntário de tributos.  Inclusive, 

tais implicações foram observadas pelo Ipea em seus estudos, em particular no que diz 

respeito à questão do risco moral (moral hazard) ao se adotarem políticas de desobrigação de 

cobrança de determinados créditos tributários pelo Fisco331. O risco moral em tais casos é 

exatamente o resultado do incentivo ao contribuinte para que este não cumpra com obrigações 

tributárias que atinjam determinado valor, já que, mesmo em inadimplência, o credor/Fisco 

não irá propor medidas executórias para a satisfação de seu crédito332. 

                                                 
329 BRASIL. Estudo sobre Execuções Fiscais no Brasil. São Paulo: 2007, p. 67. Disponível em: 
<http://www.cebepej.org.br/pdf/execucoes_fiscais.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2012. 
330 “Se, por um lado, esta postura do Poder Público está alegadamente calcada na lógica do custo-benefício, por 
outro, ela cria a sensação nos contribuintes de que, em determinada faixa de valor, o não pagamento de uma 
dívida fiscal não traz conseqüências ao inadimplente.” BRASIL. Estudo sobre Execuções Fiscais no Brasil. São 
Paulo: 2007, p. 67. Disponível em: <http://www.cebepej.org.br/pdf/execucoes_fiscais.pdf>. Acesso em: 10 de 
junho de 2012. 
331 CUNHA, Alexandre dos Santos et al. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal – 

Comunicados do Ipea nº 127. Brasília: Ipea, 2012, p. 15. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/887/1/livro_custounitario.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2012. 
332 Robert Cooter e Thomar Ulen explicam o conceito de risco moral mediante o exemplo do contrato de seguro: 
“Em geral, o seguro transfere os riscos da parte segurada para a seguradora. Transferir é outro nome para 
externalizar. A externalização do risco dá ao segurado um incentivo para reduzir suas preocupações. A indústria 
de seguros, antiga e com seu vocabulário próprio, chama a redução da precaução causada pelo seguro de risco 

moral. Um exemplo de risco moral seria a pessoa que compra seguro para seu carro e, por causa disso, se 
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 Diante de tal contingência, é necessário que qualquer medida tributária voltada para a 

desobrigação de execuções fiscais economicamente inviáveis esteja atrelada à uma política de 

conscientização para o pagamento dos tributos, sob pena de que tal medida funcione como 

uma sinalização para a inadimplência fiscal. 

 Por outro lado, e essa é uma reflexão fundamental, iniciativas normativas na esteira da 

pesquisa desenvolvida pelo Ipea, ou seja, que possibilite o não ajuizamento de execuções 

fiscais que não sejam viáveis economicamente, não podem ser as únicas medidas tomadas 

pela administração fazendária no que tange à busca da eficiência econômica e preservação do 

erário. É preciso que se busquem alternativas para reduzir os custos dos processos de 

execução fiscal, permitindo, com isso, uma diminuição do breaking even point, do ponto em 

que se torna viável economicamente promover a execução. Investindo em tecnologia da 

informação, incorporando inovações em gestão, desenvolvendo novas práticas 

administrativas, em suma, mediante alternativas de eficiência administrativa é possível tornar 

os executivos fiscais menos custosos e, com isso, diminuir o ponto de viabilidade econômica 

para a propositura de execuções fiscais, garantindo ao Fisco o máximo de êxito possível com 

o mínimo de custos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
esquece de trancá-lo.” COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5ª ed. Trad. Luis Marcos 
Sander e Francisco Araújo da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 368-369. 
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CONCLUSÕES 

 

 1. Desde as oferendas dedicadas aos deuses até os modernos impostos incidentes sobre 

movimentações financeiras, é possível inferir que os tributos acompanham a civilização 

humana em sua origem, evoluindo conforme o avanço científico-tecnológico da sociedade. A 

tributação foi e continuará sendo um dos temas centrais das ciências sociais e humanas, em 

virtude da essencialidade dos tributos para a vida em comunidade. O pagamento de tributos 

não representa apenas uma mera obrigação jurídica, mas deriva da opção dos indivíduos de 

viverem numa sociedade com um mínimo de segurança e ordem, características do contrato 

social.  

 2. A reflexão acerca dos fundamentos dos tributos é algo que, comumente, passa a 

largo da análise jurídica da tributação. No cenário doutrinário brasileiro, tradicionalmente o 

Direito Tributário, ramo da Ciência Jurídica que investiga o fenômeno da tributação e das 

normas jurídico-tributárias, ainda padece dos vícios inerentes à análise formalista, resquícios 

do positivismo jurídico. Essa postura tradicional encerra o estudo da tributação apenas a 

questões de forma, o que, inevitavelmente, limita o alcance da visão do cientista do Direito. 

 3. É necessário rever a análise jurídica usualmente empregada na doutrina tributária 

brasileira, buscando novas metodologias e abordagens, a exemplo do Direito e Economia. 

Através do ferramental da Análise Econômica do Direito é possível descortinar a eficácia, as 

implicações socioeconômicas e o papel dos tributos e das normas tributárias enquanto 

institutos jurídicos, inclusive como forma de propor novas estruturas tributárias ótimas que 

atendam a características como a eficiência econômica, a equidade, a simplicidade e o baixo 

custo administrativo. 

 4. Para a correta e ampla compreensão do fenômeno tributário é necessário aliar o 

Direito Tributário ao Direito Financeiro, já que ambas as disciplinas formam um conjunto 

coeso representativo das finanças estatais. Estudar a tributação sem sua contraparte financeira 

é limitar a análise da matéria apenas sobre os meios de se financiar o governo, dissociando-a 

dos fins, dentre eles a busca do bem comum.  

 5. A principal característica que informa o chamado “Estado Fiscal” é a de que os 

tributos são a principal fonte de receita pública, permitindo inferir que a tributação exerce 

importante função na manutenção das estruturas sociais. 

 6. As principais funções dos tributos existentes no ordenamento jurídico brasileiro são 

a função fiscal (ou arrecadatória) e a função extrafiscal. Apesar de serem utilizadas com 
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diferentes objetivos pelos agentes públicos, ambas são facetas de uma mesma moeda. Todos 

os tributos sempre terão um componente extrafiscal e características arrecadatórias. 

7. As normas tributárias indutoras, representativas da função indutora da tributação, 

apesar estarem relacionadas com a extrafiscalidade, com ela não se confunde, possuindo uma 

relação de espécie e gênero. A tributação indutora, ao intervir no sistema econômico, terá 

como objetivos a correção das falhas de mercado ou a concretização de princípios e objetivos 

previstos na Constituição, como o desenvolvimento econômico, a redução das desigualdades 

sociais e regionais, a busca do pleno emprego ou a defesa do meio ambiente. 

 8. A Teoria das Finanças Públicas é ramo da Ciência Econômica que investiga a 

realidade financeira do Estado, incluindo a tributação. É no âmbito das Finanças Públicas 

Moderna, ou Economia do Setor Público, que se extraem diversos dos conceitos e institutos 

necessários para empreender uma análise de Direito, Economia e Tributação. Temas como as 

falhas de mercado, a Política Fiscal, e as funções do governo (alocativa, distributiva e 

estabilizadora), são apresentados como representativos dos estudos de Finanças Públicas 

contemporâneos, possuindo uma relação intrínseca não só com a tributação, mas com a 

abordagem metodológica adotada pela AED. 

 9. As falhas de mercado correspondem a situações nas quais a solução de mercado é 

ineficiente, causando prejuízos no sistema socioeconômico. Segundo a classificação proposta 

por Joseph Stiglitz, oriunda da Economia do Setor Público, são seis as falhas de mercado: a 

existência de bens públicos; as falhas de competição ou de concorrência; os mercados 

incompletos; as externalidades; as assimetrias de informação; o desemprego e a inflação. 

 10. Os bens públicos possuem como característica principal o fato de que seu 

consumo/uso é não excludente e não rival: a não-rivalidade corresponde ao fato de que o 

consumo de um bem público por um indivíduo não diminui ou prejudica o consumo do 

mesmo bem por outro indivíduo ou pela coletividade; a não-exclusão diz respeito à 

impossibilidade de que os indivíduos sejam excluídos do consumo dos bens públicos. 

Exemplo de bem público é a segurança pública. As falhas de competição ou de concorrência 

surgem quando, seja devido à existência de monopólios (apenas um produtor do mesmo bem 

ou serviço) ou de oligopólios (poucos produtores do mesmo bem ou serviço), o ambiente de 

trocas não alcança seu ponto ótimo, exatamente devido à existência de agentes que abusam de 

seu poder econômico. Os mercados incompletos correspondem às situações onde, mesmo 

diante do baixo custo de produção de um bem ou serviço relativamente ao preço que os 

consumidores estão dispostos a pagar, o mercado não se mostra capaz de ofertar tais bens, 
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sendo o resultado do desinteresse das empresas em assumirem certos riscos na provisão de 

bens ou serviços, em virtude da ausência de incentivos à produção ou porque o ambiente 

institucional não se mostra favorável. As externalidades dizem respeito aos casos onde, diante 

de uma relação de trocas entre determinados agentes econômicos, os resultados de tal relação 

atingem terceiros que não possuem qualquer vínculo imediato com os agentes econômicos 

que realizaram tal troca. As externalidades positivas ocorrem quando, em função de 

determinada relação econômicos, terceiras pessoas alheias à tal relação passam a ser 

beneficiadas por ela; as externalidades negativas surgem quando a realização de determina 

troca no mercado impõe custos para terceiros não envolvidos. As assimetrias de informação 

correspondem à situações onde o desequilíbrio de informações entre os agentes é tal grave 

que interfere ou inviabiliza a realização de trocas no mercado. A inflação e o desemprego são 

o resultado da ineficiência do mercado, seja na manutenção de níveis ótimos de 

empregabilidade ou no controle dos preços de bens e serviços. 

 11. Na atualidade, é atribuída ao governo a função de corrigir as falhas de mercado, 

função que pode ser exercida através da regulação econômica ou da Política Fiscal. 

 12. A Política Fiscal é um dos instrumentos à disposição do Estado aptos a corrigir as 

falhas de mercado, inclusive por intermédio da tributação. Conforme as proposições de 

Richard Musgrave, as funções do governo através da Política Fiscal são três: a função 

alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. A função alocativa permite obtenção 

de receita e fornecimento de bens públicos para a sociedade. A função distributiva 

corresponde à atribuição do Estado em redistribuir a riqueza. A função estabilizadora, 

utilizada como instrumento de política macroeconômica, permite controlar as metas 

governamentais de empregabilidade e inflação. 

13. A teoria econômica da tributação preocupa-se em investigar a tributação enquanto 

fato e propõe rearranjos mais eficientes do sistema tributário. As características informativas 

do sistema tributário ideal (eficiência econômica, simplicidade, flexibilidade, transparência e 

equidade) representam vetores – e, em determinados casos, regras cogentes – a serem 

perseguidos pelos agentes públicos responsáveis pelo desenho do sistema tributário. 

14. Sob a perspectiva das características do sistema tributário ideal, a eficiência 

econômica prescreve que os tributos não devem causar distorções no sistema econômico, ou 

devem causar o mínimo de distorções possível. A simplicidade determina que a compreensão 

e gestão do sistema tributário devem ser simples e ter baixo custo, tanto para o Fisco quanto 

para os contribuintes. Os custos da arrecadação não podem se sobrepor ao próprio valor 
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arrecadado, e os custos para pagar tributos não podem ser elevados ao ponto de inibir o 

exercício da atividade econômica. A característica da flexibilidade impõe que os sistemas 

tributários devem ser capazes de se adaptarem às demandas que a conjuntura econômica 

exige, sobretudo em épocas de crises financeiras, de maneira a minimizar os possíveis efeitos 

negativos sobre o sistema socioeconômico. A transparência diz respeito à necessidade de que 

o conhecimento do funcionamento e das regras que compõe o sistema tributário deve ser de 

fácil acesso ao contribuinte, permitindo que este não só saiba o porquê de estar sendo 

tributado, mas também a destinação da receita tributária, conferindo maior eficiência na 

gestão da receita e despesa públicas. A equidade resulta na busca de critérios de justeza no 

tratamento dos contribuintes, determinando que contribuintes que estejam numa mesma 

situação sejam tributados da mesma forma, enquanto que contribuintes em situação desigual 

sejam tributados de maneira distinta. Dentre os critérios disponíveis para mensurar a equidade 

no sistema tributário destacam-se o princípio do benefício e o princípio da capacidade de 

pagamento (ou capacidade contributiva), ambos contemplados no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

15. A Análise Econômica do Direito é um instrumento extremamente útil para a 

investigação jurídica, inclusive em matéria tributária. Mas para que as reflexões e proposições 

da AED sejam válidas e aplicáveis na prática é necessário ter como pressuposto a tradição 

jurídica brasileira do civil law e, principalmente, os princípios e limites estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1988. 

16. O Direito e Economia Positivo (ou Análise Econômica do Direito Positiva) 

investiga a realidade jurídica enquanto fato, no mundo do ser. Ele se preocupa em analisar 

quais os resultados encontrados provenientes de uma dada estrutura jurídica já em vigor, mas 

sem o intuito de realizar um juízo prospectivo, no sentido de propor novas estruturas jurídicas 

ótimas. Operando no plano do dever-ser, o Direito e Economia Normativo (ou Análise 

Econômica do Direito Normativa) trabalha com juízos valorativos ou de prognose, propondo 

novos arranjos normativos que atendam a uma determinada finalidade pré-estabelecida (como 

a eficiência econômica ou uma melhor distribuição de riqueza), buscando atingir o máximo de 

eficácia social da norma. 

17. A constatação de que os recursos disponíveis são escassos e de que as 

necessidades humanas são infinitas possui uma relação direta com o Direito, inclusive com o 

Direito Tributário e Financeiro, permitindo um juízo crítico na formulação das políticas 
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públicas e na determinação, mesmo que preliminar, de que a concretização dos direitos 

fundamentais pelo Estado possui um claro limite orçamentário. 

18. Os custos de oportunidade representam os custos relacionados às alternativas que 

renunciamos em um dado contexto de escolhas.  

19. A Teoria da Escolha Racional possui os seguintes postulados: em suas escolhas os 

indivíduos agem racionalmente, buscando maximizar seu bem-estar (ou utilidade); as escolhas 

racionais dos indivíduos são pautadas nas informações que estes dispõem, nas alternativas 

disponíveis e nos objetivos ou finalidades pretendidas; os indivíduos reagem a incentivos.  

20. Para o Direito Tributário, as implicações da Teoria da Escolha Racional 

determinam que o pagamento de tributos é – do ponto de vista do comportamento econômico 

– algo que diminui o bem-estar individual. Dessa forma, a ideia de solidariedade fiscal, 

quando investigado sob a perspectiva com comportamento econômico individual, não existe, 

e sempre que possível os indivíduos tenderão a evitar a tributação, seja de maneira lícita ou 

ilícita. 

21. O conceito de equilíbrio determina que quando todos os indivíduos buscam 

maximizar seu bem-estar, o ambiente de interações no mercado chegará num ponto onde 

nenhuma troca será possível sem diminuir o bem-estar de um dos indivíduos, alcançando um 

ponto de repouso que somente será modificado por meio de influências externas, como as 

normas jurídicas.  

22. A eficiência econômica é um conceito fundamental para o Direito e Economia, e 

pode ser classifico sob três critérios distintos: a eficiência econômica dita “tradicional”, que 

busca alcançar os melhores resultados com a menor quantidade de recursos disponíveis; a 

eficiência de Pareto, critério desenvolvido pelo economista italiano Vilfredo Pareto, sendo 

também denominada como eficiência alocativa ou ótimo de Pareto, e leva em conta as 

preferências individuais. Dessa forma, uma dada situação será Pareto eficiente quando é 

impossível mudá-la de forma a deixar um indivíduo em uma situação melhor (na sua própria 

opinião) sem deixar os demais indivíduos em uma situação pior (também em suas próprias 

opiniões). Do ponto de vista da eficiência de Kaldor-Hicks (também denominada como 

melhoria potencial de Pareto), uma determinada situação será eficiente quando, na ocorrência 

de trocas ou interações entre os agentes, mesmo havendo “ganhadores” (que ficam numa 

situação melhor do que a original) e “perdedores” (que ficam numa situação pior do que a 

original), os benefícios auferidos pelos ganhadores superam os prejuízos causados aos 

perdedores, permitindo que haja um excedente que permite uma compensação dos ganhadores 
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aos perdedores, e os primeiros ainda manterão para si parte dos benefícios auferidos. No 

entanto, a compensação que é feita dos ganhadores aos perdedores não é obrigatória, mas 

potencial. 

23. Em que pese sua importância para a Análise Econômica do Direito, a eficiência 

econômica não deve ser encarada como um fim em sim, mas como um meio para se alcançar 

outras finalidades previstas institucionalmente. 

24. O trade off existente entre eficiência e equidade na tributação determina que 

quando o sistema tributário busca ser eficiente, resultará em desigualdades; quando procura 

minimizar desigualdades, diminuirá a eficiência econômica. A solução para esse dilema será a 

do segundo melhor cenário possível, já que o trade off sempre se impõe. Mas para isso o 

legislador deve pressupor os princípios jurídicos que orientam a atividade legislativa 

tributária, como a justiça fiscal, a liberdade econômica e a propriedade, seja de maneira a 

preservá-los ou como instrumento de limitação para a elaboração de políticas fiscais. 

25. Toda a tributação causa, em maior ou menor grau, efeitos no comportamento 

econômico dos indivíduos, permitindo inferir que o conceito de neutralidade fiscal (enquanto 

conceito que impõe que os tributos devem ser economicamente neutros, i.ex., não devem 

influenciar as decisões dos indivíduos) é impossível de existir na prática. A questão então 

passa a ser quais são os limites para as distorções causadas pelos tributos. Como resposta 

preliminar a essa indagação, propõe-se que os tributos não podem afetar o comportamento 

individual ao ponto de inviabilizar o exercício de atividades econômicas e a realização de 

trocas no mercado (sobretudo quando os custos tributários superam os benefícios da 

atividade). Por outro lado, também é preciso atentar para o fato de que uma tributação 

distorciva afeta diretamente os níveis de arrecadação de receita pública, algo que também é 

indesejável do ponto de vista socioeconômico. 

26. Cabe ao legislador adaptar o sistema tributário de maneira a evitar o peso morto 

dos tributos (deadweight loss), que representam os efeitos distorcivos causados por um tributo 

ineficiente, diminuindo o bem-estar dos indivíduos e implicando também em perdas de 

arrecadação para o Fisco. 

27. As características do tributo ótimo são: 1) ampla base de contribuintes; 2) 

incidência bases econômicas com demanda inelástica; 4) não aumenta a desigualdade nem 

ofende a equidade; 4) baixo custo administrativo. Apesar das dificuldades de se encontrar, na 

prática, um tributo que atenda todas essas características, elas devem servir ao menos como 
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diretriz para o legislador na criação ou alteração de tributos, já que permitem aliar um mínimo 

de perda de eficiência com um alto nível de arrecadação. 

28. O atributo da compulsoriedade no pagamento dos tributos é essencial para a 

própria manutenção da sociedade. Do ponto de vista da Teoria da Escolha Racional, caso não 

existissem normas cogentes que determinassem a obrigação individual de pagar tributos, o 

comportamento dos indivíduos tenderia a evitar a tributação, o que inviabilizaria a 

manutenção do aparato estatal e da segurança e ordem que a vida em sociedade exige. 

 29. Sobre a relação existente entre o Estado e o mercado, e sua ligação com a 

tributação, constata-se que, antes de se mostrar conflituosa, a existência de ambas as 

instituições (Estado e mercado) somente é possível devido à cobrança de tributos.  

30. O modelo teórico proposto pela Curva de Laffer fornece o suporte necessário para 

confirmar que uma elevada carga tributária, além de alterar o comportamento dos indivíduos, 

não necessariamente irá resultar numa maior arrecadação para o Estado, pelo contrário. Dessa 

forma, a carga tributária deve se adequar a um ponto ótimo que permita não só impedir que os 

contribuintes fujam do pagamento dos tributos (seja de maneira lícita ou ilícita), mas também 

atingir a eficiência na arrecadação. 

 31. Uma Análise Econômica do Direito Tributário dissociada dos princípios 

constitucionais será inócua do ponto de vista prático, principalmente porque poderá resultar 

em graves inconstitucionalidades. Dessa maneira, ao se estudar os princípios da liberdade, da 

propriedade, da igualdade e da segurança jurídica, não só sob uma perspectiva jurídica, mas 

econômico-ontológica, é possível determinar quais os limites e objetivos que a tributação 

possui na formação e manutenção do sistema social. Os referidos princípios, além de 

possuírem uma ligação essencial com o Direito Tributário, legitimam a aplicação do Direito e 

Economia à tributação, ao mesmo tempo em que estabelecem limites para a metodologia 

econômica empregada. 

 32. A tributação, seja quando exercida na sua função arrecadatória ou indutora, é um 

importante instrumento de correção das falhas de mercado, mas também poderá catalizá-las.  

 33. Os tributos exercem um papel fundamental no financiamento dos bens públicos 

ofertados pelo Estado, em atendimento à função alocativa da Política Fiscal. Mas para isso é 

necessário existir um mínimo de relação de paridade entre a carga tributária e a 

quantidade/qualidade dos bens públicos, o que implica, novamente, a conciliação entre o 

Direito Tributário e o Direito Financeiro/Ciência das Finanças. Em sua função indutora, é 

possível que os tributos incentivem a produção de bens semipúblicos, como educação, saúde e 
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cultura, através das imunidades tributárias das entidades educacionais e assistenciais sem fins 

lucrativos e dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

 34. A tributação também pode ser utilizada como instrumento de proteção da 

concorrência ou, por outro lado, pode resultar em graves falhas de competição, sobretudo 

quando os tributos são instituídos ou abdicados sem levar em conta o seu impacto 

socioeconômico. A Constituição Federal determina, em seu art. 146-A, que é possível a 

edição de norma infraconstitucional estabelecendo critérios diferenciados de tributação que 

busquem corrigir falhas de concorrência. Dentre algumas medidas que permitam reduzir as 

falhas de competição destacam-se: a criação de obrigações acessórias especiais, destinadas a 

coibir o descumprimento da legislação tributária, quando o contribuinte tem o intuito de 

praticar condutas anticoncorrenciais; a declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais 

que concedam incentivos fiscais relacionados ao ICMS, reduzindo a guerra fiscal 

interestadual; a tributação sobre os lucros não distribuídos etc. Por outro lado, determinadas 

medidas de caráter tributário poderão resultar em graves desequilíbrios concorrenciais, como 

a concessão de incentivos fiscais para uma determinada empresa ou atividade sem levar em 

conta o ambiente competitivo da região ou empreendimento incentivado, ou decisões judiciais 

que afetem a cobrança de tributos de uma determinada atividade econômica (seja majorando 

ou diminuindo a carga tributária), sem levar em conta os princípios orientadores da Ordem 

Econômica, sobretudo a livre concorrência. 

35. Também foi levantada a hipótese de que os incentivos fiscais podem ser utilizados 

na correção dos mercados incompletos. Empresas que, em princípio, não possuem incentivos 

à produção de um determinado bem ou serviço, mesmo com um mercado consumidor em 

potencial, poderão ser incentivadas por meio da concessão de benefícios fiscais, exatamente 

por tratar-se de uma forma indireta de obtenção de crédito (e a dificuldade na obtenção de 

crédito é uma das causas dos mercados incompletos). Por outro lado, regras tributárias claras 

e de simples cumprimento, além da manutenção de um ambiente de segurança jurídica na 

tributação, são essenciais para a correção dos mercados incompletos, reduzindo os riscos no 

desenvolvimento de novos empreendimentos.  

36. Acerca das externalidades, constatou-se que a tributação indutora é 

significativamente eficaz na correção de externalidades negativas, como a poluição ambiental, 

e que, por outro lado, a receita pública obtida através da cobrança de tributos permite ao 

Estado ofertar bens públicos, que geram externalidades positivas para a sociedade.  
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37. Sobre as assimetrias de informação, destacou-se que os tributos regulatórios 

podem ser utilizados para incentivar a criação de empresas de capital aberto (ou a abertura do 

capital de sociedades empresárias já existentes) que, por obedecerem a um regime especial 

relativamente à divulgação de informações para o mercado, permitem minimizar os efeitos 

negativos da referida falha de mercado.  

38. A Política Fiscal e, em particular, a tributação, são importantes ferramentas para o 

controle dos efeitos negativos provenientes dos ciclos econômicos. Nesse sentido, a utilização 

de impostos regulatórios, como o IPI e o IOF, mostrou-se fundamental para minimizar os 

efeitos socioeconômicos (como a diminuição dos níveis de emprego, renda e produção) 

resultantes das diferentes crises econômicas, como a crise do subprime nos anos de 2008-

2009.  

 39. O Direito Tributário possui efeitos diretos sobre o desenvolvimento de um país. A 

relação entre a carga tributária e o IDH pode ser utilizada como um importante instrumento de 

mensuração da realidade fiscal do país, já que permite cotejar, mesmo que preliminarmente, 

critérios envolvendo o nível de arrecadação e a eficiência na realização do gasto público.  

40. Relativamente ao regime jurídico dos incentivos fiscais adotado no Brasil, 

constatou-se que, mesmo diante da possibilidade dos tributos indutores serem empregados 

como mecanismo de promoção do desenvolvimento econômico e redução das desigualdades 

sociais e regionais, é necessário que haja uma análise técnica, de caráter jurídico-econômico, 

que permita averiguar se os fins pretendidos pela norma tributária conseguirão atingir os 

objetivos constitucionais. 

 41. Os custos de conformidade da tributação correspondem aos custos necessários ao 

cumprimento das obrigações tributárias instrumentais, como o preenchimento de declarações 

fiscais, a contratação de profissionais habilitados na análise tributária, os custos relativos aos 

processos fiscais (judiciais e administrativos) etc. Averiguou-se, com base em dados 

empíricos, que a legislação tributária impõe um ônus significativo aos contribuintes e demais 

indivíduos que exercem atividade econômica, em particular sobre as empresas. Dessa 

maneira, é preciso reduzir a complexidade do sistema tributário, como forma de evitar a 

evasão fiscal e tornar o mercado brasileiro mais atrativo para investimentos. 

 42. A problemática relativa à sonegação fiscal foi investigada sob o ramo da AED que 

estuda o comportamento dos agentes criminosos, conhecido como “economia do crime” ou 

“teoria econômica do crime”. Constatou-se que os criminosos, incluindo aqueles que praticam 

a evasão fiscal, são agentes racionais que ponderam os custos e benefícios de suas condutas. 
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Outra consequência derivada da economia do crime reside no fato de que os indivíduos 

criminosos analisam não só a pena nominal resultante da prática do ilícito, mas a pena 

esperada, que leva em conta a eficiência do aparato estatal em punir. Dessa forma, para que a 

coibição à sonegação fiscal seja eficiente, não basta apenas a criação de normas prevendo 

sanções, mas também o aperfeiçoamento da fiscalização realizada pela Fazenda Pública, a 

eficácia do sistema investigatório do Estado, a diminuição das diversas brechas processuais e 

legais que permitam extinguir a punibilidade do criminoso etc. 

43. Em função dos elevados custos impostos ao Estado, os processos de execuções 

fiscais, em determinados casos, devem ser analisados sob a óptica da análise custo-benefício, 

i.e., o Fisco deve adotar critérios para que a propositura das execuções fiscais somente seja 

realizada quando haja um mínimo de garantias de que os valores obtidos através da execução 

fiscal sejam superiores aos próprios custos do processo para o Fisco, permitindo, dessa forma, 

que não ocorra desperdício de receita pública, perda de bem-estar e do excedente social. 

 44. As colocações expostas permitiram confirmar não só a viabilidade do emprego do 

Law and Economics no exame da tributação, mas também constatar que a Análise Econômica 

do Direito Tributário necessita de uma metodologia própria, consentânea com a realidade na 

qual o fenômeno tributário se insere (no nosso caso, a brasileira). Além disso, os conceitos 

provenientes das Finanças Públicas, da Política Fiscal, do Direito Financeiro e da Economia 

do Setor Público são fundamentais para o desenvolvimento de uma abordagem econômica da 

tributação.  

45. Na análise da tributação, cabe ao estudioso da disciplina, seja ele um jurista ou 

economista, investigar não só o funcionamento e as características do sistema tributário, mas, 

principalmente, aperfeiçoar o que já existe. Dessa forma, será possível alcançar a eficiência 

econômica, a equidade, a simplicidade, a transparência e níveis ótimos de arrecadação, 

características que estão relacionadas com a própria manutenção do Estado e de um ambiente 

eficiente de trocas no mercado, repercutindo positivamente no nível de bem-estar da 

sociedade. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA: <http://www.fazenda.gov.br/> 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME: 

<http://www.mds.gov.br/>. 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO: 

<http://www.planejamento.gov.br/>. 

 

NAÇÕES UNIDAS: <http://www.un.org/>. 
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ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

<http://www.oecd.org/>. 

 

PORTAL PERIÓDICOS CAPES: <http://www.periodicos.capes.gov.br/> 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: 

<http://www.planalto.gov.br/>. 

 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO: 

<http://www.pnud.org.br/>. 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA 

GESTÃO EM REGULAÇÃO: <http://www.regulacao.gov.br/>. 

 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL: <http://www.receita.fazenda.gov.br/>. 

 

SCIENTIFIC ELETRONIC LIBRARY ONLINE: <http://www.scielo.org/>. 

 

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/>. 

 

SELECTEDWORKS: <http://works.bepress.com/>. 

 

SOCIAL SCIENCE RESERACH NETWORK: <http://www.ssrn.com/>. 

 

SUPERINTÊNDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE: 

<www.sudene.gov.br/>. 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : <http://www.stj.gov.br/>. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: <www.stf.gov.br/>. 

 

THE NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESERACH: <http://www.nber.org/>. 

 


