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RESUMO 

 

 

A pesquisa versa sobre a aplicabilidade do direito tributário na efetivação do direito 

fundamental à saúde. Aborda as características e funções desempenhadas pelos tributos no 

ordenamento jurídico sob os aspectos fiscal, parafiscal e, especialmente, o extrafiscal, 

demonstrando a sua importância na indução de comportamentos, assim como a sua 

constitucionalidade, não obstante proporcionar e estabelecer um tratamento desigual aos 

contribuintes. Traça a evolução histórica sucinta acerca das relações sociais e os tributos, 

desde as comunidades mais primitivas até os dias atuais. Esclarece o dever estatal, seja sob a 

ótica internacionalista ou interna, no que concerne à necessidade de fornecer serviços de 

saúde com qualidade a todos, bem como a inaplicabilidade da teoria da reserva do possível 

aos direitos fundamentais basilares e intimamente relacionados com a dignidade da pessoa 

humana. Apresenta o direito social à saúde sob o prisma mais preventivo em detrimento do 

curativo, sem, contudo, olvidar a importância deste último para a qualidade de vida dos 

cidadãos. Expõe a relação basilar da saúde com o exercício livre e pleno dos demais direitos 

decorrentes do sistema jurídico pátrio, mormente quando se entende a saúde de maneira mais 

global, não se referindo apenas ao organismo são e livre de enfermidades. Evidencia algumas 

posturas práticas que podem ser adotadas pelo Estado na garantia do direito à saúde, que 

redundaria na eficiência do serviço público de saúde e redução de gastos, notadamente 

relacionadas ao meio ambiente saudável, alimentação correta e balanceada, dentre outros. 

Para tanto, propõe a implantação de uma política tributária integrada em âmbito federal, 

estadual, distrital e municipal com o escopo de dar primazia aquelas condutas que melhoram a 

qualidade de vida dos indivíduos, em detrimento das que prejudicam, a partir da tributação. 

Todavia, não se olvida que a utilização desses mecanismos pode proporcionar tredestinações 

ilícitas, as quais desvirtuam o objetivo central de melhorar a saúde das pessoas para 

favorecimento pessoal de determinadas pessoas físicas ou jurídicas. Como proposta de 

solução para esta problemática, exsurge a necessidade de mecanismos de controle social 

efetivos e eficazes, de maneira a fiscalizar as posturas extrafiscais esposadas. A presente 

dissertação adota os métodos científicos histórico, evolutivo, dialético. 

 

Palavras-Chave: Direito à saúde. Extrafiscalidade. Tributação indutora. Reformulação 

tributária. Controle popular.   
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ABSTRACT 

 

The paper deals with the applicability of tax law in the implementation of the fundamental 

right to health. It deals with the characteristics and functions of taxation in the legal system in 

the tax, parafiscal and especially extrafiscal aspects, demonstrating its importance in inducing 

behavior, as well as its constitutionality, despite the fact that it provides and establishes an 

unequal treatment of taxpayers. It traces the succinct historical evolution of social relations 

and tributes, from the most primitive communities to the present day. It clarifies the State's 

duty, whether from an internationalist or internal perspective, regarding the need to provide 

quality health services to all, as well as the inapplicability of the theory of the reserve of the 

possible to basic fundamental rights and closely related to the dignity of the person human. It 

presents the social right to health under the most preventive prism to the detriment of the 

curative, without, however, forgetting the importance of the latter for the quality of life of the 

citizens. It exposes the basic relationship of health with the free and full exercise of other 

rights arising from the legal system of the country, especially when health is understood in a 

more global way, not referring only to the healthy organism and disease free. It shows some 

practical postures that can be adopted by the State in guaranteeing the right to health, which 

would result in the efficiency of the public health service and reduction of expenses, notably 

related to the healthy environment, correct and balanced nutrition, among others. In order to 

do so, it proposes the implementation of an integrated tax policy at the federal, state, district 

and municipal levels, with the purpose of giving priority to those practices that improve the 

quality of life of individuals, to the detriment of those that harm, through taxation. However, 

it should be borne in mind that the use of such mechanisms may lead to unlawful distortion, 

which undermines the central objective of improving the health of persons for the personal 

benefit of certain natural or legal persons. As a proposed solution to this problem, there is a 

need for effective and effective social control mechanisms, in order to control the extrafiscal 

positions handcuffed. The present dissertation adopts the historical, evolutionary, dialectical 

scientific methods. 

 

Keywords: Right to health. Extrafiscalidade. Inductive taxation. Tax rebuilding. Popular 

control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê, de maneira expressa, uma série de 

direitos fundamentais individuais e sociais de observância obrigatória, sob pena de esvaziar a 

eficácia normativa do texto constitucional, transformando-o em uma Carta meramente 

nominalista
1
.  

Para o cumprimento desses deveres jurídicos, ordinariamente, o ente estatal 

institui diversos tributos, os quais, juntamente com as demais receitas originárias e derivadas 

da administração pública, são responsáveis pela arrecadação de recursos financeiros que 

viabilizem a garantia de tais direitos reconhecidos aos cidadãos. 

Todavia, não obstante o Brasil possuir uma elevada carga tributária, essa 

receita derivada não consegue ser canalizada de forma eficaz para proporcionar a população 

acesso qualitativo aos direitos sociais a cargo do Estado, notadamente no que concernem as 

áreas da saúde, educação, alimentação, lazer, moradia, segurança, exemplificativamente.   

Partindo dessa premissa, o presente trabalho tem por escopo avaliar a 

possibilidade de utilização do direito tributário como ferramenta de maximização da garantia 

do direito fundamental social à saúde, prevista em documentos jurídicos internacionais e do 

ordenamento pátrio.  

Nessa empreitada, o segundo capítulo apresenta um relato histórico acerca da 

relação existente entre a tributação e o contexto social, abordando desde o surgimento do 

tributo enquanto obrigação voluntária e/ou imposição aos vencidos de guerra até o seu 

estabelecimento por imposição legal como meio de fornecer recursos públicos para que o 

Estado atinja suas funções sociais. 

Retrata o conceito bem como as funções desempenhadas pelos tributos no 

ordenamento jurídico, especialmente a fiscal e extrafiscal, perquirindo a constitucionalidade 

de se aplicar as normas estimuladoras ou desestimuladoras de comportamentos enquanto 

mecanismo hábil para garantir efetividade aos direitos fundamentais, uma vez que, em tese, o 

princípio da isonomia tributária não seria observado. 

Demonstra também a utilização da função extrafiscal tributária ao longo do 

tempo, evidenciando que a tributação indutora, já desde tempos mais remotos, é aplicada para 

alcançar determinados fins estabelecidos pela sociedade e pelos seus líderes.  

O capítulo terceiro aborda o conceito de saúde a partir de seus aspectos mais 

amplos, definindo-a tanto sob seu viés curativo como, principalmente, sobre seu caráter 

                                                 
1
 Nominalista é a Constituição Federal que estabelece direitos aos seus cidadãos de maneira formal, mas que a 

realidade social não condiz com os enunciados normativos. 
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preventivo, foco de aplicação da tributação indutora defendida no presente trabalho, bem 

como ressaltando que este direito fundamental de segunda dimensão possui assento na 

Constituição Federal, no ordenamento jurídico infraconstitucional e em diversos tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário, possuindo, portanto, coercibilidade 

inquestionável. 

Trata, dessa forma, do caráter mais preventivo do direito à saúde, terreno fértil 

para aplicação das extrafiscalidade mediante a indução de comportamentos. Salienta-se, neste 

patamar, que não se olvida a importância ímpar do aspecto curativo das enfermidades. 

Contudo, aborda estratégias que podem ser utilizadas na otimização do direito à saúde. 

Justamente nesse contexto, reitera a necessidade de análise interligada entre as 

funções fiscal e extrafiscal, não se pretendendo esvaziar e substituir um pelo outro, mas sim a 

sua apreciação conjunta de maneira a conferir maior efetividade ao direito fundamental em 

questão. 

Por fim, tece comentários sobre os custos dos direitos, bem como a 

plausibilidade ou não de aplicação da teoria da reserva do possível aos casos de garantia da 

saúde, enquanto elemento basilar da vida digna e integrante do mínimo existencial. 

Outrossim, busca esclarecer as razões pelas quais não se pode simplesmente 

alegar a ausência de recursos públicos para justificar a visível e conhecida deficiência na 

prestação dos direitos sociais, especialmente quando se aborda o direito à saúde que é 

interligado a todos os outros direitos fundamentais, visto que apenas um indivíduo saudável é 

capaz de exercer os demais direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento jurídico, tais 

como lazer, trabalho, educação, dentre outros.  

Já no capítulo quarto, tece considerações pormenorizadas acerca de casos 

práticos e medidas que podem ser adotadas com a finalidade de garantir a saúde sob seu 

aspecto preventivo, a partir da tributação indutora, com foco especial para a qualidade de 

alimentação, poluição atmosférica, contaminação do tabaco, bebidas açucaradas, 

possibilidade de benefícios fiscais no trânsito e para empresas que protegem seus funcionários 

em face de problemas como a depressão, dentre outros aspectos. 

Ademais, trata da necessidade de modificação da política pública tributária no 

Brasil e da obrigatoriedade de uma política duradoura, cuja reforma seja estrutural e alinhada 

em todas as esferas governamentais, isto é, na seara federal, estadual, municipal e distrital, 

com o escopo de ser efetiva. 

Por fim, o quinto capítulo averigua as questões atinentes aos limites da 

tributação extrafiscal, tais como a necessária observância aos ditames constitucionais e 
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infraconstitucionais, respeito à proporcionalidade das medidas implementadas, aplicação de 

mecanismos de filtros das medidas extrafiscais, como meio de impedir a utilização deste meio 

ao arbítrio político, notadamente em uma realidade social de intensa corrupção. 

Nesse sentido, analisa a importância de investimentos em educação e 

capacitação da população para participação ativa na elaboração e fiscalização das políticas 

públicas extrafiscais a serem adotadas, com o escopo de garantir a inexistência de 

tredestinação ilícita de seu objeto e a consequente melhoria na garantia do direito à saúde. 

Na elaboração do trabalho utilizam-se os métodos de investigação cientifica 

histórico e dedutivo, de maneira que parte de uma análise bibliográfica prévia acerca da 

temática abordada, assim como de experiências de outros países no que concerne a tributação 

indutora para se chegar as conclusões propostas no trabalho. 
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2 O TRIBUTO E A SOCIEDADE: SÍNTESE DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA, 

CONCEITO E FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELAS EXAÇÕES ATÉ OS DIAS 

ATUAIS  

 

A análise histórica de um determinado instituto jurídico é uma ferramenta 

importante na aquisição de conhecimentos sobre as experiências passadas, com o escopo de 

evitar a prática dos erros cometidos anteriormente, bem como de potencializar os acertos, 

notadamente no que se refere a possibilidade de utilizar a tributação com o viés indutor para 

maximizar um direito garantido aos indivíduos. 

Nesse diapasão, lançar os olhos para a evolução da tributação em escala global 

e local (brasileira) é relevante para que se possa aprender com equívocos e possibilitar que a 

tributação seja utilizada com o aspecto de aumentar a garantia de um direito basilar e 

indispensável ao exercício de todos os demais direitos, qual seja, a saúde, moldando e 

lapidando a reformulação necessária do sistema tributário atual, objetivando-se a ampliação 

da efetividade dos direitos estampados na constituição. 

Assim, insta que sejam tecidas algumas considerações basilares sobre a 

tributação no mundo e no Brasil, de maneira a servir de substrato para as propostas elaboradas 

no presente estudo.  

 

2.1 ANÁLISE CRÍTICO-EVOLUTIVA DA RELAÇÃO DO TRIBUTO COM AS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS EM NÍVEL MUNDIAL (GLOBAL) 

 

 

A gênese dos sistemas tributários constituídos na contemporaneidade está 

associada à existência dos primeiros agrupamentos humanos, isto é, a partir do momento em 

que o homem, enquanto ser gregário que é, passa a se organizar em estruturas sociais cujo 

grau de complexidade e organização varia de um grupo para outro.  

Sob esse enfoque, insta ressaltar que a palavra tributo possui algumas acepções 

e significados, que refletem, em certa medida, a própria evolução do direito tributário 

enquanto ciência nos moldes em que se conhece na atualidade.  

CAMPOS (2001)
2
 aduz que nas tribos primitivas havia a instituição do 

tributum ou tribuere, o qual poderia ser prestado por intermédio de valores pecuniários, 

trabalho ou bens, cuja exigência se dava pelo chefe da comunidade em prol da satisfação das 

necessidades coletivas dos indivíduos. Todavia, salienta o citado autor, em muitas vezes as 

                                                 
2
CAMPOS, Djalma de. Direito Financeiro e Orçamentário. São Paulo, Atlas, 2001. 
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prestações tributárias eram decorrentes de mero capricho ou imposição arbitrária do líder do 

clã. 

Seguindo essa linha de intelecção, DOMINGUES (2011)
3
 leciona que em 

benefício da defesa e da provisão do sustento da comunidade, os seus integrantes contribuíam 

para a coletividade de acordo com suas qualificações e limitações, seja in natura ou in 

laborem, garantindo mantimentos e proteção, por intermédio da caça, pesca e guerra. 

Depreende-se, dessa forma, que os tributos além de serem identificados como 

fonte de recursos e matérias-primas para prover as necessidades de um grupo também eram 

ou poderiam ser utilizados em benefício próprio, para atendimento das vontades pessoais do 

líder que os institui. 

Da simples análise da tributação envolvendo os agrupamentos humanos mais 

remotos, resta evidenciado que a tributação consiste em um instrumento relevante para a 

satisfação das necessidades sociais.  

Contudo, desde logo, merece ser destacado que tais mecanismos postos à 

disposição dos líderes de uma coletividade para a consecução de seus fins necessitam de um 

filtro e controle da população, com o escopo primordial de evitar a utilização indevida e 

arbitrária deste recurso. 

Tal constatação é relevante para o presente trabalho especialmente porque o 

estabelecimento de isenções, imunidades e demais prerrogativas tributárias com a finalidade 

de maximizar a garantia da saúde e bem-estar dos indivíduos pode ser utilizada de modo 

indevido para benefício próprio de determinado grupo social, o que deve ser prontamente 

rechaçado por intermédio de mecanismos de controle social da política tributária a ser 

adotada.  

Outrossim, em consonância com os ensinamentos de YAMAO
4
 ao analisar os 

escritos de Heródoto, se pode concluir que há mais de quatro mil anos antes de Cristo já 

existia a cobrança de tributos incidentes sobre o tráfego nas vias lacustres que ligavam as 

localidades mais bem desenvolvidas comercial e economicamente da época, bem como sobre 

a produção. Igualmente, no Egito Antigo, também há registros de cobranças de tributos, cujos 

sujeitos passivos eram apenas os camponeses, artesãos e comerciantes.  

Desta forma, verifica-se que o estabelecimento de prerrogativas, isenções e/ou 

imunidades no que tange a obrigatoriedade do pagamento de tributos provém de longas datas. 

                                                 
3
 DOMINGUES, José Marcos. Conceito de tributo. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). Curso de Direito 

Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Páginas 119-120. 
4
 YAMAO, Celina. A história do imposto sobre circulação de mercadorias – do IVM ao ICMS. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Biblioteca.NATSBB010773/Downloads/990-3195-1-PB.pdf> . Acesso em: 10 dez. 2018. 
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Os nobres no Egito Antigo não estavam sujeitos ao pagamento de tributos, o que reflete o 

estabelecimento de um sistema tributário, ainda que arcaico e mal articulado, que onera 

demasiadamente setores da população, em detrimento de privilégios que são concedidos a 

outros. 

Igualmente, COÊLHO (2003)
5
 aduz que há aproximadamente 2.350 anos antes 

de Cristo o rei Urukagina instituiu, por escrito, onerosos tributos que seriam suportados pela 

população da Cidade-Estado de Lagash, cuja localização é entre os rios Tigre e Eufrates. 

Além disso, se os contribuintes não tivessem condições de arcar com o pagamento da carga 

tributária extensa, havia a possibilidade jurídica de confisco dos bens para uso pessoal do 

monarca, os quais passariam a integrar seu patrimônio particular. 

Tal constatação é relevante porque se revela a utilização da tributação com 

isenções e imunidades tributárias desarrazoadas, em decorrência unicamente da posição social 

ocupada pelo possível contribuinte, assim como o emprego de tais mecanismos no sistema 

tributário desde períodos mais longínquos, ainda que com finalidade de instituir e perpetuar 

privilégios. 

Somado ao exposto, COÊLHO (2003)
6
 aborda que o ato de tributar também 

está associado à prestação de louvor, homenagem e/ou adoração. Em decorrência disso, em 

um primeiro momento os tributos estavam associados à voluntariedade na entrega de uma 

parte dos bens e propriedades como meio de manifestar o agradecimento aos líderes 

guerreiros ou à divindade pelo sustento e proteção conferidos.  

No mesmo sentido, KFOURI JÚNIOR (2012)
7
 sustenta que tributo é sinônimo 

de homenagem e honraria, utilizada desde a antiguidade com esse sentido, isto é, o súdito que 

prestava uma homenagem ao monarca por intermédio do recolhimento de valores, prestação 

de serviços ou doação de bens. 

Evidenciado, portanto, que seja pela imposição ou pela voluntariedade, quer 

aos líderes da coletividade ou à divindade, a partir do momento em que os homens passaram a 

se organizar em sociedade teve início o pagamento dos tributos, os quais, em um primeiro 

estágio, podiam ser efetivamente adimplidos especialmente por intermédio de trabalho ou 

produtos (caça, pesca, manufatura, por exemplo), em razão da ausência de circulação de 

moedas nos clãs familiares mais antigos. 

                                                 
5
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O ato de tributar englobava o pagamento de uma quantia pecuniária, a entrega 

compulsória de um determinado bem, a prestação de serviços obrigatórios ou ainda podia 

refletir a atitude de reconhecimento da grandeza, soberania ou status mais elevado de uma 

pessoa ou divindade. Assim, os tributos poderiam consistir no adimplemento de obrigações in 

natura ou entrega de bens pessoais.  

Na Grécia Antiga se encontra um dos precedentes mais remotos de tributos que 

se assemelham aos instituídos na idade contemporânea, de acordo com DEODATO (1977)
8
. 

Trata-se da eísfora existente na Cidade-Estado de Atenas, a qual consistia em um imposto 

extraordinário utilizado para custear as despesas com as constantes guerras existentes, como a 

do Peloponeso, ocorrida nos anos de 427/428 antes de Cristo. 

A eísfora tinha o seu estabelecimento deliberado em assembleia e era norteada 

pelo princípio da capacidade contributiva (uma vez que seu valor levava em consideração as 

propriedades registradas em nome do contribuinte), bem como consistia no único tributo 

cobrado de todas as pessoas da cidade helênica
9
. 

O supramencionado imposto extraordinário foi um dos primeiros tributos 

estabelecidos com a intenção de respeitar o princípio da capacidade contributiva da forma 

como se conhece no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente porque os indivíduos 

contribuíam de acordo com suas posses, refletindo um ideal de “justiça social”, apesar de se 

tratar de uma sociedade escravocrata.  

Interessante ressaltar que na sociedade ateniense havia uma forte repulsa ao 

pagamento dos tributos diretos e compulsórios pelos cidadãos, uma vez que durante esse 

período apenas os grupos sociais marginalizados, tais como vencidos de guerra, prisioneiros e 

estrangeiros eram compelidos ao pagamento dos tributos, os quais eram denominados de 

metoikon, de acordo com SCHOUERI (2012)
10

.  

Nesse contexto, uma vez que o fato gerador do tributo deixava de existir, a 

exemplo do fim das guerras, a eísfora era imediatamente extinta e, caso os atenienses fossem 

vencedores, havia a repartição dos despojos da batalha para recompor o patrimônio daqueles 

que haviam contribuído para o custeio da empreitada bélica
11

. 

                                                 
8
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9
RIBEIRO, Ricardo Lodi. Legalidade tributária, tipicidade aberta. Conceitos indeterminados e cláusulas gerais 

tributárias. Revista de Direito Administrativo, Rio de janeiro, 229: 313-333, jul/set. 2002. 
10

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: 

https://www.academia.edu/31790542/Direito_Tributario_Luiz_Eduardo_Schoueri. Acesso em: 26 dez. 2018. 
11

Idem.  

https://www.academia.edu/31790542/Direito_Tributario_Luiz_Eduardo_Schoueri


18 

 

Os cidadãos livres que queriam participar da arrecadação estatal para a 

consecução de seus fins não efetuavam o pagamento de tributos cobrados de forma direta, 

mas contribuíam de maneira voluntária, a partir do pagamento das chamadas liturgias
12

.   

Os gregos associavam a tributação de maneira compulsória à ausência de 

liberdade, uma vez que o adimplemento obrigatório das prestações tributárias estava 

vinculado à escravidão. Todavia, o grau de participação social e sensação de pertencimento à 

coletividade eram tão intensos entre os atenienses, que estes, em prol da coletividade, 

contribuíam de maneira voluntária e liberal. 

GODOY (1999)
13

 leciona que apesar de aparentemente não haver 

racionalidade no modelo tributário helênico, por se tratar de uma prática intuitiva, salvo os 

casos de imposição de guerra, não havia gritantes problemas de aceitação, bem como de 

tributação excessiva, o que estava a apontar uma possível sintonia e equilíbrio entre a receita e 

a despesa
14

. 

Nesse sentido, SIDOU
15

 assevera que havia uma espécie de Ministério das 

finanças era responsável pela fixação das despesas mais comuns do Estado, relativas ao 

pagamento do funcionalismo público da época, à administração da justiça, a guarda da cidade, 

a abertura de estradas, a assistência aos necessitados e aos estímulos à produção do 

conhecimento científico e artístico. 

Citado autor complementa dizendo que, conforme se infere do livro política de 

Aristóteles, toda a arrecadação pública era objeto de prestação de contas ao povo, por 

intermédio de extratos expostos nas cúrias, decúrias e tribos, ainda que se referissem a 

despesas já autorizadas pelo poder público
16

.  

A análise da tributação da Cidade-Estado ateniense, com as devidas adaptações 

à realidade social e contextual contemporânea, serve para demonstrar a importância de um 

sistema tributário pautado na transparência no que se refere tanto à arrecadação pública como 

na fixação e prestação de contas acerca da despesa pública, mormente no que tange a 

estabilidade e aceitação pela população. 
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O efetivo acesso à informação e a transparência no trato com o orçamento 

público possibilitam maior controle dos setores da sociedade acerca dos investimentos e 

programas que estão sendo implementados pela administração pública, permitindo que os 

cidadãos atuem participativamente nas políticas governamentais, especialmente as que 

investem na melhoria do bem-estar dos indivíduos. 

Conforme disposto acima, em que pese o modelo helênico considerar cidadãos 

alguns poucos indivíduos, impende ressaltar a consciência de prestação de contas de todos os 

recursos pertencentes à Cidade-Estado é fator determinante no controle popular, o que está em 

falta nos dias atuais, especialmente na realidade brasileira.  

Este controle acerca dos recursos assume papel importante na elaboração de 

políticas públicas em diversas áreas da atuação estatal, notadamente no que concerne à 

possibilidade de estudar mecanismos do direito tributário extrafiscal hábeis para a 

maximização da garantia de direitos fundamentais sociais. 

Em Roma, seguindo a tradição dos povos antigos de associar o pagamento de 

tributos diretos à fraqueza, submissão, ausência de liberdade, grupos menos favorecidos e 

marginalizados da sociedade, aqueles que eram considerados cidadão estavam excluídos do 

pagamento compulsório de tributos. Os cidadãos apenas efetuavam o pagamento do chamado 

“tributum” o qual era estabelecido como espécie de empréstimo de guerra, que seria restituído 

com os espólios da guerra, à semelhança da eísfora ateniense SCHOUERI (2012)
17

.  

Durante o Império Romano foram instituídos vários impostos, dentre eles a 

importação de mercadorias e o consumo de bens, os quais tinham suas receitas revertidas para 

o reaparelhamento dos exércitos que seguiam o plano de expansão territorial COÊLHO 

(2003)
18

. Percebe-se claramente que os tributos arrecadados eram utilizados e reinvestidos no 

próprio estado, com o escopo de financiar suas batalhas.  

DOMINGOS (2015)
19

 aponta que tanto nas sociedades primitivas como em 

Roma os tributos sempre foram dotados de algum nível de coerção, ainda que moral ou social, 

e fundamentados em uma solidariedade espontânea, até, posteriormente, assumirem uma 

condição de serem instituídos por lei.  

A partir da derrocada do Império Romano as relações sociais passaram a ser, 

basicamente, de suserania e vassalagem, uma vez que não havia mais uma Cidade-Estado ou 
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administração centralizada. Doravante, os tributos passariam a ser pagos compulsoriamente 

pelos servos diretamente aos senhores feudais aos quais eles estavam imediatamente 

vinculados durante o período da Idade Média. 

Após a divisão do vasto território que outrora compunha o Império Romano 

em pequenas propriedades de terra, cada qual administrada pelo seu senhor feudal de maneira 

despótica, os vassalos colocavam-se debaixo da proteção dos proprietários das terras, ficando, 

em contrapartida, vinculados ao solo e sujeitos a prestação de serviços obrigatórios 

MENEZES (1967)
20

. 

Durante esse período histórico, em troca da proteção que os senhores feudais 

ofereciam aos servos, estes eram obrigados a pagar uma elevada carga tributária, por 

intermédio da prestação de serviços e entrega de grande parte de sua produção, mormente 

tendo em vista a raridade de moedas cunhadas naquele período, associado a própria existência 

de diversos feudos, cada qual com suas regras próprias, o dificultava a circulação monetária. 

Dentre os tributos que eram pagos pelos servos podem ser destacados a 

corveia, que consistia no pagamento em trabalho pela utilização das terras do senhor feudal; a 

talha, que significava a entrega de parte da produção ao senhor; as banalidades, que eram 

presentes obrigatórios dados ao senhor feudal, dentre outros
21

. 

É mister salientar que já na Idade Média se pode verificar que os tributos 

cobrados das classes menos favorecidas, ainda que fossem adimplidos eminentemente por 

intermédio da entrega de significativa parcela da produção ou de trabalhos forçados, servia 

tão somente para enriquecer e fartar o senhor feudal, em contraste evidente com a situação de 

vida paupérrima da maioria dos indivíduos. 

A situação fática se agravou ainda mais a partir das cruzadas empreendidas por 

alguns nobres e senhores feudais, com o apoio ideológico da Igreja Católica Apostólica 

Romana, as quais tinham o escopo primordial de reconquistar o espaço territorial onde se 

encontra a Palestina, local considerado sagrado e de imenso valor religioso para diversas 

religiões, dentre as quais o cristianismo e o islamismo.  

Nesse sentido, como o território estava em poder dos Turcos otomanos, que 

começaram a perseguir os adeptos ao cristianismo, o Papa Urbano II convocou uma 

expedição com o objetivo de reconquistar a Terra Santa, contando com o apoio de senhores 
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feudais, nobres, e diversos camponeses que viam nessa empreitada uma forma de escapar de 

sua rotina de trabalhos forçados nas terras do suserano
22

.  

Todavia, como as guerras demandavam a existência de muitos recursos, a 

forma de angariar tal receita foi baseada no aumento cada vez maior da carga tributária 

incidente sobre a população
23

, a qual, em contrapartida, não verificava nenhuma melhoria nas 

condições de vida e trabalho. 

Nesse contexto, o rei Ricardo Coração de Leão foi ao combate em uma das 

cruzadas, deixando seu trono nas mãos de João Sem Terra. Todavia, como o escopo de não 

devolver o trono ao seu substituído, o governante interino decidiu formar o seu próprio 

exército para se manter no poder. 

Assim, para custear as despesas da formação de seu exército próprio e, ao 

mesmo tempo, para encaminhar recursos financeiros para Ricardo Coração de Leão nas 

cruzadas, João Sem Terra decidiu aumentar cada vez mais a tributação incidente sobre a 

população, incluindo os nobres da Inglaterra, fato este que foi o estopim para que se iniciasse 

uma nova forma de pensamento na Europa, no sentido de impor limites ao poder do 

governante no estabelecimento de tributos. 

Justamente nesse contexto se originou um dos documentos jurídicos 

internacionais mais relevantes para a história do constitucionalismo, qual seja, a Magna Carta 

de 1215, como mecanismo de defesa dos cidadãos em detrimento do poder desmedido dos 

governantes. 

GALVÊAS (2007)
24

 assevera que até a Magna Carta de 1215, com a qual foi 

estabelecido que nenhum tributo poderia ser lançado na Inglaterra sem o consentimento geral, 

não se tinha uma principiologia que impusesse determinados limites aos poderes despóticos 

dos chefes de tribos, senhores feudais, ou líderes dominadores. 

A importância deste acontecimento histórico para o direito tributário mostra-se 

no sentido de que, nem sempre, a melhor forma para se conseguir os objetivos estatais – que 

na época se confundiam com os objetivos pessoais do governante despótico – é o 

estabelecimento desarrazoado, impensado e meramente arrecadatório de recursos para a 

realização de despesas e gastos públicos. 
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O aumento puro e simples da carga tributária para se conseguir realizar uma 

finalidade estatal, tal como a garantia do direito à saúde, sem uma análise multifatorial não 

necessariamente consistirá na melhor saída para concretização efetiva de tal direito. Ao 

contrário, poderá acarretar uma insatisfação geral da população, revelada ao longo da história 

quando tais práticas são adotadas.  

Nessa toada, DOMINGUES (2011)
25

 ressalta que a ideia de conter o poder do 

governante soberano no que concerne à imposição de tributos é uma constante histórica, 

estando presente desde o adágio romano in dúbio contra fiscum, passando pelo princípio do 

no taxation without representatio da Magna Carta de 1215, até chegar em diversas outras 

revoltas posteriores que, em maior ou menor grau, eram atribuíveis aos exageros fiscais que 

afrontavam a dignidade humana e o sentimento de justiça dos obrigados ao seu pagamento, 

tais como a Boston Tea Party de 1773 (Independência Norte-Americana), a Inconfidência 

Mineira e a Tomada da Bastilha (Revolução Francesa). 

Evidenciado, portanto, que a utilização pura e simples da tributação com o 

escopo de aumentar as receitas estatais para fazer frente a novas necessidades sociais pode 

acarretar resultados negativos para o próprio estado, especialmente no que se refere a uma 

insatisfação generalizada da população.  

Uma vez que o feudalismo proporcionava que os senhores feudais impusessem 

a cobrança de altos tributos, bem como instituíssem pedágios para que fosse permitida a 

entrada e a comercialização de produtos em suas terras, o pleno e livre desempenho da 

atividade dos comerciantes restava prejudicado.  

Para o desenvolvimento comercial se fazia necessário um governo 

centralizado, por intermédio do qual fossem excluídas as barreiras alfandegárias (pagamento 

de tributo para adentrar ao feudo), bem como fosse procedida uma uniformização das moedas 

existentes, razões pelas quais a ideia da instituição de um rei se mostrou bastante atrativa para 

a iniciante burguesia.  

O estabelecimento de um Estado Unitário favoreceu, em um primeiro 

momento, a expansão do comércio. Todavia, os comerciantes italianos dominavam a entrada e 

importação das especiarias na Europa, razão pela qual passou a cobrar elevados preços sobre 
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tais produtos, fator este que impeliu os demais países europeus a criar rotas alternativas para 

aquisição das mercadorias livres das barreiras tributárias impostas
26

. 

Neste particular é importante ressaltar como o aumento dos custos na obtenção 

dos produtos e serviços foi um fator determinante na criação de saídas alternativas para evitar 

o pagamento dos elevados valores estipulados pelos italianos. Conforme visto, o aumento do 

preço dos produtos vindos do Oriente forçou os navegantes a procurarem rotas alternativas 

com o escopo de obter as mercadorias a preços mais baixos. 

Percebe-se, dessa forma, que o aumento do valor das mercadorias forçou os 

astutos comerciantes dos demais países europeus a empreenderem novas rotas para aquisição 

dos produtos e especiarias orientais com custos reduzidos, razão pela qual se pode inferir que 

a redução ou elevação do valor para aquisição de determinados mercancias gera um 

comportamento reacionário de redução dos custos. 

É justamente nesse sentido que se pretende averiguar se a tributação indutora é 

um mecanismo útil para melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos, 

especialmente a partir da criação de estímulos e desestímulos estabelecidos no sistema 

tributário brasileiro, os quais conformarão as ações de pessoas físicas e jurídicas de maneira a 

reduzir os seus gastos tributários e, consequentemente, contribuir para a melhoria da saúde 

dos indivíduos. 

 Com o propósito de custear as grandes navegações e permitir a construção de 

barcos que pudessem atravessar o temido oceano atlântico foram instituídos novos tributos, os 

quais custearam as grandes descobertas na América, proporcionando retornos financeiros para 

as metrópoles. 

Enquanto isso, gradativamente o monarca foi intensificando o seu poder, 

dando ensejo ao que seria posteriormente denominado de absolutismo estatal. Doravante, o 

governo se estruturava em classes sociais bem delineadas, dentre as quais apenas o monarca, 

os nobres e clérigos detinham privilégios – incluindo o não pagamento de tributo – e o 

restante da população, juntamente com os burgueses, que seriam os responsáveis pelo custeio 

do Estado
27

.  
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De acordo com AMORIM e WEYNE (2006), a carga tributária suportada 

pelos camponeses na França chegava ao total de oitenta por cento dos rendimentos do povo, 

que era utilizado para custeio do luxo e ostentação dos palácios e dos nobres
28

. 

Tal situação gerou o descontentamento da burguesia, a quem incumbia 

sustentar os caprichos da nobreza e clero extravagantes e que não via nenhum benefício ou 

retorno dos tributos pagos em benefício para o desempenho de suas atividades, o que deu 

ensejo à Revolução Francesa, a qual foi acompanhada posteriormente pela Revolução 

Estadunidense, e sua independência em relação a Inglaterra.  

Nesse sentido, AGUIAR
29

 assevera que quando a relação custo-benefício do 

absolutismo começou a se demonstrar maléfica para a burguesia, que não detinha privilégio 

fiscal e sustentava, por intermédio da tributação, as excentricidades da nobreza e do clero, 

teve início o modelo de Estado Liberal, o qual permitira que a burguesia tivesse maior 

liberdade para o acúmulo de riquezas. 

DOMINGUES (2011)
30

 leciona que a partir do liberalismo e a consequente 

democratização do Estado, por intermédio de uma Declaração de Direitos ou Lei 

Fundamental, desenha-se o dever de pagar tributo como decorrente da cidadania, fundado na 

igualdade e capacidade contributiva de cada um. 

Assim, com a derrocada do absolutismo e a ascensão do liberalismo, houve a 

adoção do texto constitucional com o escopo de estabelecer limites ao poder estatal, a partir 

de diversas garantias conferidas aos indivíduos, as quais também se estendiam à esfera 

tributária. 

O Estado Liberal possuía sua fundamentação ética, política e econômica 

devidamente delineada e estruturada. Nesse sentido, o liberalismo ético dizia respeito aos 

direitos e garantias individuais de primeira dimensão (evitar o arbítrio estatal), o liberalismo 

político buscando mecanismos contratualistas de legitimação do poder, em contraposição do 

direito divino dos governantes, e o liberalismo econômico, o qual exigia uma postura inerte 

do Estado, no que se refere ao aspecto econômico de intervenção nos negócios
31

. 
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Dessa forma, o Estado Liberal deveria evitar a adoção de medidas ou políticas 

que tivessem a finalidade ou consequência provável de intervir no mercado, tanto nos gastos 

como na arrecadação, devendo-se afastar os tributos aduaneiros, protecionistas, subvenções, 

auxílios sociais, dentre outros
32

. 

Trata-se da implantação do Estado minimalista que é esvaziado de 

responsabilidades sociais, ao qual incumbe apenas resguardar as liberdades e os direitos de 

primeira dimensão – civis e políticos – pautados em uma igualdade formal perante a lei, que 

não leva em consideração as vicissitudes sociais e cria o cenário perfeito e favorável para o 

fortalecimento econômico da classe social burguesa. 

Entretanto, como a Revolução Industrial teve como resultado a concentração 

de riquezas nas mãos de poucos, a partir da exploração do trabalho, houve uma robusta 

reformulação ideológica por intermédio da qual se pleiteava igualdade política, social e 

econômica. Nesse sentido, MALUF (1988) aduz que naquele período havia cidadãos 

teoricamente livres e materialmente escravizados
33

.  

Cedendo à pressão, o Estado Liberal teve que se reorganizar em alguns de seus 

fundamentos e premissas, mormente para garantir a igualdade material entre as pessoas e 

melhores condições de trabalho e vida para os trabalhadores. Nesse diapasão, BONAVIDES 

(1993) aduz que o Estado liberal e o Estado Social são fruto de movimentos sociais que 

buscavam ajustar o papel estatal às novas realidades sociais
34

. 

No mesmo sentido, MORAES (2014)
35

 afirma que o Estado Social foi 

consequência do clamor das massas e dos desafios econômicos postos a seu cargo de superar 

o neutralismo e formalismo do Estado Liberal.  

O autor acima mencionado ainda aponta que o moderno Estado Social não 

abandonou as conquistas do Estado Liberal, podendo-se falar em uma segunda fase do 

constitucionalismo moderno, que incorpora a primeira e a ela acrescenta o componente social, 

perfazendo um Estado Social de Direito
36

. 

É de se notar, portanto, que os movimentos sociais em busca da tutela dos seus 

direitos são a força motriz de modificações na formatação do estado e de suas instituições, 
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razão pela qual à população compete não apenas fiscalizar melhor as ações governamentais, 

como também participar ativamente da consecução dos fins estatais. 

O modelo de formatação estatal minimalista foi substituído pelo Estado Social 

Fiscal, o qual já não tem atribuições meramente absenteístas, mas ao contrário, aumenta 

exponencialmente a sua atuação, ao mesmo passo em que cresce a sua necessidade de 

recursos, cuja principal fonte de receita é a tributação
37

. 

Abordando a temática afeita à passagem do Estado Liberal para o Estado 

Social, ROCHA (2014)
38

assevera que a ideologia liberal estatal, associada às nefastas 

consequências experimentadas pela Europa no contexto da Revolução Industrial fizeram com 

que surgisse um estado interventor, que realizasse investimentos em prol da vida dos 

indivíduos, o que justificaria a cobrança de tributos do povo. 

O Estado Social possui um diferencial no que se refere às formas de Estado 

que o antecederam, uma vez que traz para discussão questões atinentes a direitos sociais, 

econômicos e culturais relacionados à igualdade, dignidade da pessoa humana e à cidadania, 

os quais outrora eram ignorados. Doravante, incumbe ao Estado além dos direitos de primeira 

dimensão, garantir os de segunda, dentre eles, o lazer, a moradia, a educação e a saúde
39

. 

Nesse cenário, diversos direitos fundamentais foram expressamente previstos 

aos cidadãos, os quais competem ao ente estatal cumprir de maneira integral, a partir dos 

mecanismos jurídicos e sociais postos à sua disposição, dentre eles, a tributação. 

Por seu turno, o Estado Democrático de Direito tem fundamento na supremacia 

da Constituição Federal, garantia de direitos fundamentais associados à dignidade da pessoa 

humana, princípio da segurança jurídica e da justiça social, com o escopo de superar as 

desigualdades sociais e regionais e inaugurar o regime democrático que realiza justiça 

social
40

. 

Todavia, o Estado Democrático de Direito não pode ser visto de maneira 

simplista como união entre consequências do Estado Liberado e do Estado Social (que preza 
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bastante pela democracia). Ao contrário, ele tem a missão de superar a contração do Estado 

que, historicamente, era maniqueísta, ou seja, ou preservava a liberdade das pessoas ou 

concentrava demasiadamente as tarefas de conferir vida digna aos indivíduos, competindo a 

mudança do status quo
41

.  

Referindo-se ao Estado Democrático de Direito MORAES (2014)
42

 assevera 

que sua pretensão é superar o paradoxo aparente entre um ente estatal que preserva a 

liberdade dos indivíduos acima de tudo, em detrimento de outro que alargou-se 

desmedidamente, a ponto de trazer para si a incumbência de distribuir as prestações materiais 

necessárias à vida digna do indivíduo, dentre as quais, se enquadra o direito à saúde.  

Aludido autor ainda aduz que o Estado Democrático de Direito se submete à 

lei, mas aquela que assegura o princípio da igualdade material ou substancial, isto é, aquela 

que logra alterar o status quo diante de desigualdades sociais existentes
43

. 

Evidenciado, portanto, que o Estado Democrático de Direito visa a ser um 

ponto de equilíbrio entre o Estado Liberal e o Estado Social, estabelecendo os direitos 

basilares que deverão ser previstos aos indivíduos, como requisito para uma vida digna, a 

partir da igualdade material. 

O Estado Democrático de Direito brasileiro é conformado pela Constituição 

que vincula o legislador materialmente, impondo a transformação do status quo, ou seja, a 

realidade social é regida pelos enunciados normativos previstos no texto supremo, servindo 

para trazer justiça e satisfazer os direitos e garantias previstos na Lei Maior. 

Urge verificar, portanto, se a tributação indutora pode ser um dos mecanismos 

de garantia da efetividade dos direitos estampados na Constituição Federal, em atendimento 

ao que preconiza o dever do Estado Democrático de Direito.   

 

2.2 HISTÓRICO DO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO E AS EXPERIÊNCIAS 

DA EXAÇÃO EXTRAFISCAL NO BRASIL  

 

Uma vez tecido o panorama em escala global acerca do surgimento da 

tributação, sua evolução e relação com a realidade social, cumpre traçar um paralelo, ainda 

que sucinto, com o que o desenvolvimento do sistema tributário em território brasileiro, o 
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qual, por uma questão metodológica, será abordado a partir da chegada dos portugueses ao 

Brasil, coincidente com período em que a Europa empreendia as grandes navegações. 

DOMINGOS (2015)
44

 assevera que o primeiro tributo registrado no Brasil foi 

o quinto cobrado de toda a fortuna produzida no Brasil. Nesse sentido, a primeira riqueza 

brasileira a ser tributada foi o pau-brasil, árvore que existia em abundância na costa brasileira, 

da qual se extraiam a madeira e uma tintura vermelha que era utilizada para tingir tecidos 

finos e caros da época, possuindo, portanto, enorme valor comercial. 

Assim, aqueles colonizadores que tivessem o interesse de vir para a colônia 

brasileira poderiam extrair o pau-brasil, mas estavam sujeitos ao pagamento da quinta parte 

(vinte por cento) do produto da venda da madeira para a Coroa Portuguesa, cujos responsáveis 

pela arrecadação e fiscalização eram os chamados rendeiros
45

.  

Durante essa época, em uma tentativa de racionalizar e organizar a cobrança e 

arrecadação dos tributos que incidiam sobre o pau-brasil, houve a criação das chamadas 

Provedorias da Fazenda Nacional, de acordo com HOMSY (2011)
46

. 

De acordo com MATOS (2007)
47

 o Provedor-Mor da Real Fazenda era o 

agente responsável pela arrecadação dos tributos em solo brasileiro, dentre os quais se 

distinguiam entre tributos ordinários e extraordinários.  

Estes últimos abarcavam basicamente a derrama, fintas e contribuições, 

enquanto que os primeiros subdividiam-se em rendas da Real Fazenda – tais como monopólio 

do comércio, direito das alfândegas, quinto dos metais e pedras preciosas – e rendas do 

Governo-Geral, tais como os direitos de passagem do rio, direito dos escravos e quinto do 

pau-brasil
48

.  

Quando do estabelecimento das capitanias hereditárias, vários outros tributos 

foram instituídos com finalidade meramente arrecadatória para a Coroa Portuguesa, a 

exemplo dos incidentes sobre mercadorias importadas e exportadas, quinto dos metais e 

                                                 
44

 DOMINGOS, Salete de Oliveira. A Função Social do Tributo sob o enfoque do princípio da dignidade 

humana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015 
45

 ALMEIDA, Antonio da Rocha. Dicionário de historia do Brasil. Porto alegre: Globo, 1969. 
46

 HOMSY, Nelson Chalfun. Finanças e Gestão Tributária. Cap. 1-3. Uniasselvi, 2011. 
47

 MATOS, Maria Lúcia Bastos Saraiva. A evolução histórica do direito tributário: descrição histórica do direito 

tributário, sua evolução e surgimento de alguns tributos até a constituição de 88. 2007. Disponível em: < 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3931/A-evolucao-historica-do-Direito-Tributario>. Acesso em: 22 

jan. 2018. 
48

Idem. 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3931/A-evolucao-historica-do-Direito-Tributario


29 

 

pedras preciosas, dízima dos pescados e das colheitas de todos os produtos da terra, colhidos 

ou fabricados, de acordo com BALTHAZAR e ALVES (2004)
49

.  

Durante esse período, as rendas obtidas a partir da cobrança dos tributos na 

colônia eram classificadas em rendas do Real Erário (que iriam para a Coroa Portuguesa) e as 

rendas do donatário, dentre os quais se enquadravam o Capitão-Mor e governador das 

capitanias hereditárias (ESAF)
50

.  

Dentre as rendas do Real erário estavam o monopólio do comércio do pau-

brasil, demais especiarias e drogas, direitos cobrados nas alfândegas em decorrência da 

importação ou exportação de mercadorias, vinte por cento do produto obtido com a 

exploração dos metais preciosos e o dízimo (pagamento de dez por cento) dos pescados e das 

culturas e colheitas (ESAF)
51

. 

Já
52

 compunham as rendas do donatário o monopólio das explorações de 

moendas d’água e de quaisquer outros engenhos, os direitos de passagem nos rios, vinte por 

cento do produto do pau-brasil, especiarias e drogas, dois por cento dos metais e pedras 

preciosas encontradas na capitania e a redízima (um por cento) das rendas da Coroa (ESAF)
53

. 

Impende ressaltar que desde a gênese da tributação brasileira até o 

estabelecimento do Estado Democrático de Direito o que se verifica na história é a 

prevalência de deveres em detrimento dos direitos dos contribuintes, associado ao fato de que 

o sistema tributário existente era pensado e executado de maneira a transportar as riquezas da 

colônia para a metrópole. Não havia, portanto, qualquer aplicação do montante arrecadado no 

custeio de atuações públicas em prol dos cidadãos residente na colônia, de acordo com 

MARTUSCELLI (1988)
54

. 
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No mesmo sentido, BALTHAZAR (2005)
55

 assevera que o Brasil colônia foi 

marcado pela intensa exploração e que Portugal não possuía preocupação alguma e interesse 

pelo desenvolvimento do Brasil. 

Ao se deparar com a necessidade de expansão da atividade econômica no 

território colonizado, a metrópole se voltou para a produção açucareira, a qual proporcionava 

altos lucros para a Coroa Portuguesa e para todos os envolvidos na produção e 

comercialização, além de ser a menos onerosa em questões de infraestrutura e investimentos 

se comparado a outras atividades, segundo MARTUSCELLI (1988)
56

. 

Após o ciclo açucareiro entrar em declínio, se estimulou a busca pelo ouro nas 

terras da colônia, até que finalmente foram encontradas pedras preciosas, cuja extração foi 

sujeita a um rigoroso controle administrativo, com o objetivo de evitar os inadimplementos – 

as chamadas evasões fiscais
57

.  

Nos anos áureos da mineração, a tributação era opressiva e incidia sobre o 

quinto, a derrama e as casas de fundição. Também não havia qualquer preocupação no sentido 

de garantir o recolhimento de tributos com base na capacidade contributiva, mas apenas e tão 

somente a transferências das riquezas da colônia para a metrópole pela chamada Intendência 

das Minas
58

. 

Desse período até a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil não havia 

um sistema de tributação bem organizado no Brasil e as exações eram pagas in natura, em 

produtos como pau-brasil, açúcar, farinha, couro, tabaco, ouro e demais metais preciosos. 

Com a mudança da família real para o Brasil houve uma brusca alteração da 

tributação local em decorrência dos elevados gastos com a locomoção e instalação dos nobres 

na terra colonizada e da implantação de novos serviços na colônia, o que foi acompanhado 

pela instituição de novos tributos e pela majoração de outros já existentes. 

Não obstante ter havido coisas benéficas com a chegada da Família Real, tais 

como liberação do comércio portuário, permissão de desenvolvimento de atividades 

industriais e emissão e circulação de moedas no território brasileiro, os custos da mudança 

foram supridos pelo estabelecimento de tributos incomuns, desprovidos de objetividade e 

racionalidade, uma vez que tinham o escopo único de aumento da arrecadação, não havendo, 
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em contrapartida, qualquer investimento ou outra espécie de proveito para o povo, de acordo 

com BALTHAZAR (2005)
59

. 

Dentre estes tributos podem-se enquadrar o imposto de selo sobre papel 

(Alvará de 17 de junho de 1809), Contribuição de Polícia (Decreto de 13 de maio de 1809), 

pensão para a capela imperial (Alvará de 20 de agosto de 1808), a Sisa dos bens de raiz, a 

Meia Sisa dos escravos, e diversos outros tributos sobre a circulação de mercadorias
60

. 

MARTUSCELLI (1988)
61

 ensina que os pesados tributos impostos à sociedade 

eram utilizados para custear as núpcias reais, construção de igrejas, manutenção de ordens 

religiosas que, iniciavam com caráter temporário e muitas vezes se perpetuavam, vindo a se 

somar com a pesada carga tributária já existente, e, de quebra, associado ao fato de não haver 

retorno para a colônia dos investimentos dos tributos arrecadados. 

No dizer de MATOS (2007)
62

 é clarividente a utilização do tributo com o 

objetivo único e exclusivo de aumentar a receita pública, com a finalidade de cobrir os gastos 

alheios às necessidades sociais e para satisfazer as medidas que o momento histórico 

demandava. 

Resta evidenciado, portanto, que em um primeiro momento de exploração 

eminentemente predatória a Coroa Portuguesa apenas tinha o interesse de extrair cada vez 

mais riquezas do solo brasileiro para os seus cofres, não se preocupando em fazer nenhuma 

obra ou investimento público para a melhoria das condições de vida dos habitantes da colônia.  

Nesse contexto, diversas revoltas populares se insurgiram contra a política 

tributária vigente no Brasil, dentre as quais podemos citar a Inconfidência Mineira e a 

Revolução Pernambucana de 1817, as quais nada mais seriam do que o prenúncio da 

Proclamação da Independência em 1822, BALTHAZAR (2005)
63

. 

Interessante notar que no dizer de MATOS (2007)
64

 o Brasil apenas veio 

produzir o seu próprio direito tributário a partir da independência de Portugal, vez que até este 
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marco histórico basicamente havia a transposição das normas jurídicas tributárias portuguesas 

ao território colonizado. 

Após a independência, foi implantado no Brasil o Estado fiscal, com um novo 

perfil de receita pautada nos empréstimos autorizados e garantido pelo legislativo, associado 

ao fato de que os tributos passaram a ser cobrados permanentemente, ao invés de 

transitoriamente. BALTHAZAR (2005)
65

. 

O Segundo reinado foi marcado pela possibilidade de bitributação (cobrados 

entre as províncias, governo central, e municípios), bem como pelo aumento dos tributos em 

função da guerra do Paraguai e da excessiva exação sobre o gado da região sul do Brasil, que 

muitas vezes chegava a impedir a concorrência com os países vizinhos BALTHAZAR 

(2005)
66

. 

Ademais, a política tributária do Segundo Reinado estava mais preocupada em 

favorecer os interesses das classes mais abastadas – detentores do poder político e 

cafeicultores – do que efetivamente em fomentar o desenvolvimento da economia nacional 

BALTHAZAR (2005)
67

. 

Este aspecto assume especial relevância, notadamente porque se verifica na 

história brasileira a utilização do sistema tributário para satisfazer os interesses e aspirações 

de um grupo social, fato este que deve ser minimizado ou impedido no contexto de utilização 

da tributação indutora na garantia de direitos, especialmente no sentido de evitar que 

benefícios tributários sejam conferidos apenas para beneficiar determinadas pessoas ou 

empresas, havendo uma modificação da finalidade da lei ou ato normativo tributário. 

Outrossim, sob o aspecto constitucional, o texto Imperial de 1824 não trouxe 

muitas mudanças no que concerne ao regime de tributação implementado, o qual ainda 

permanecia irracional, desarticulado e sem previsão de proteção do cidadão em detrimento do 

poder tributação, segundo MARTUSCELLI (1988)
68

. 

A fase republicana brasileira se iniciou em 15 de novembro de 1889, cujas 

premissas foram estampadas no Texto Constitucional de 1891, e incluíam o presidencialismo 
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e a divisão do país em Estados, os quais detinham competência para instituir tributos, assim 

como a União DOMINGOS (2015)
69

. 

Impende ressaltar que essa competência tributária conferida aos Estados 

resultou em maior autonomia para os entes da federação produtores de café especialmente no 

que concerne à tributação das operações de comércio a ser utilizada em períodos de baixa do 

produto, de acordo com AMED e NEGREIROS (2000)
70

. 

Desta feita, resta evidenciado que o aspecto extrafiscal dos tributos para atingir 

determinada finalidade pré-estabelecida, qual seja, proteger o preço do café já era utilizado 

desde os primórdios do período republicano e constitucionalista brasileiro. 

Todavia, a previsão de competências tributárias para União e Estados não 

estava bem delineada, razão pela qual deu ensejo a diversos casos de bitributação, em grave 

oneração ao patrimônio dos contribuintes, segundo MARTUSCELLI (1988)
71

. 

A Constituição de 1934, inspirada pelos ideais do Estado Social e de defesa 

dos cidadãos em detrimento das graves violações a seus direitos, também previu uma serie de 

garantias no âmbito tributário, notadamente no que concerne ao estabelecimento de melhores 

divisões de competência tributária, como mecanismo de minorar o fenômeno da bitributação, 

uma vez que a exação da União deveria prevalecer em face daqueles tributos estabelecidos 

pelo Estado, conforme artigo 11 da Constituição, leciona MARTUSCELLI (1988)
72

. 

No dizer de BALEEIRO (1995)
73

, esta Constituição foi evidentemente 

inspirada na de Weimar, pretendendo, portanto, permitir a existência harmônica e equilibrada 

entre os ideais liberais e os princípios de um Estado intervencionista. 

Neste período houve uma intensa reformulação tributária nacional, a qual 

culminou com a modificação da intenção tributária, deixando-se de dar mais primazia para os 

tributos externos e predominando os tributos internos sobre os produtos (ESAF)
74

. 

Já a Constituição Federal de 1937, imposta por Getúlio Vargas, diminuiu a 

autonomia dos entes federados, ao passo que aumentou a intervenção estatal na economia e 
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previu diversos direitos sociais, em consonância com o período europeu e americano de 

crescimento com as preocupações sociais
75

. 

Com o objetivo de atender a política de crescimento econômico estabelecida a 

partir do ano de 1940, as leis tributárias sofrem considerável alteração especialmente no que 

tange a mudança da principal fonte de custeio estatal – que eram os tributos de importação – 

para os tributos sobre produtos, vendas e consumo.  

Tal alteração foi importante porque permitiu que, a partir dos anos 1950, os 

impostos de importação fossem utilizados como instrumento de política tributária econômica, 

conferindo maior primazia ao seu caráter extrafiscal em detrimento do seu aspecto 

arrecadatório. (ESAF)
76

. 

Percebe-se, que para atender a finalidade e os planos governamentais de 

desenvolvimento econômico do Brasil, foi procedida uma profunda reforma no financiamento 

estatal, alternado a própria base de arrecadação de receitas, com o escopo de estimular o 

aspecto extrafiscal do imposto de importação, viabilizando a proteção do mercado interno 

para os produtos nacionais. 

Dessa forma, resta evidenciado que a função extrafiscal pode ser amplamente 

utilizada para atendimento de metas e objetivos previamente estipulados, desde que haja a 

elaboração de um plano de ação – política pública tributária – bem embasado e que leve em 

consideração as possíveis variáveis, analisando e sopesando os aspectos positivos e negativos 

da atuação estabelecida.  

Também na Constituição Federal de 1946 é perceptível a reformulação 

empreendida na seara tributária, devido à necessidade de angariar recursos para o 

financiamento da infraestrutura nacional e a política de fomento das exportações e de 

desenvolvimento regional, por intermédio de incentivos fiscais regionais e do estabelecimento 

da competência tributária planejada para incentivar a economia, de acordo com 

MARTUSCELLI (1988)
77

. 
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MAFFEZOLI
78

 assevera que duas razões conduziram a reformulação do 

sistema tributário em vigor à época. Primeiramente, o regime tributário estaria largamente 

ultrapassado – uma vez que fora pensado para se aplicar a um país de economia semicolonial 

– razão pela qual deveria ser atualizado com o objetivo de garantir a distribuição equitativa da 

carga fiscal e conferir maior eficiência na arrecadação e fiscalização.  

Em segundo lugar, a imperatividade de utilizar a tributação como instrumento 

de política de desenvolvimento econômico fez com que a atualização da matriz tributária 

brasileira fosse realizada, permitindo, dessa forma, a orientação dos investimentos de acordo 

com os interesses estatais de fomento da economia nacional
79

.  

Mais uma vez, portanto, revela-se a possibilidade de utilização da tributação 

como mecanismos de intervir nos interesses nacionais, de maneira legítima e legal, visando a 

consecução de interesses nacionais e ao atendimento das necessidades sociais.  

A Constituição Federal de 1967 previu as diretrizes basilares do sistema 

tributário nacional no sentido de adotar medidas cujo escopo era aumentar, ao máximo, a 

arrecadação tributária, com vistas a financiar o desenvolvimento econômico e industrial, a 

partir do estabelecimento dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

Dessa forma, a política tributária no Brasil durante o período do governo 

militar aumentou a receita pública de 8,6% em 1962 para 12% em 1965, uma vez que tinha 

como objetivo permitir a industrialização do país, bem como estabeleceu o restante da 

legislação tributária como instrumento da estratégia de crescimento, a partir de incentivos 

fiscais para os setores produtivos. Todavia, tais privilégios não observavam a equidade nos 

tributos, notadamente porque se concediam reduções, isenções e imunidades para as classes 

que davam sustentação ao governo
80

.  

Nesse sentido, conforme se analisará em momento apropriado nesta 

dissertação, a utilização da tributação indutora como mecanismo de efetivação de direitos 

pode acarretar alguns riscos à equidade e tratamento isonômico dos contribuintes, razão pela 

qual se devem criar filtros e mecanismos para impedir que setores que apoiam o governo 

obtenham favores ilícitos e indevidos.  
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Essa é uma realidade que está presente na história brasileira até os dias atuais, 

razão pela qual exsurge a necessidade urgente de analisar a possibilidade de utilização da 

tributação indutora como mecanismo de atuação estatal na garantia e maximização de direitos, 

todavia, não se olvidando dos meios de controle e filtros democráticos necessários para que a 

população detenha meios de fiscalizar as políticas e medidas que são implementadas.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 o sistema tributário 

nacional foi estabelecido e balizado por princípios limitadores do poder de tributar, normas 

que estabelecem a repartição constitucional de competências para instituir, majorar ou 

minorar tributos, bem como os casos de imunidades de exações. 

Consabido, as constituições são estudadas como mecanismos de defesa da 

população em face do Estado ou do gestor público, uma vez que seriam reconhecidos diversos 

direitos e garantias que devem ser respeitados pelo soberano ou pelo administrador público. 

 Na elaboração da política tributária não é diferente, já que a administração 

pública brasileira deve observância a princípios, dentre os quais a legalidade, anterioridade 

(seja ela anual ou nonagesimal), vedação ao tributo com efeito de confisco, anterioridade e 

irretroatividade da lei tributária, isonomia na forma de tributação.  

Ademais, não se pode olvidar que o texto constitucional brasileiro preconiza 

direito e garantias aos indivíduos sob a ótica social, os quais demandam custos e 

investimentos de alta monta. Outrossim, ao se analisar o passado jurídico e histórico mundial 

e brasileiro, percebe-se que em diversos momentos a tributação foi utilizada para atingir 

determinadas finalidades estatais. 

Diante de tais premissas, urge analisar se a tributação, notadamente em seu 

aspecto extrafiscal e indutor, pode ser utilizada na garantia de direitos e na concretização dos 

fins estatais, de maneira a conferir máxima efetividade aos enunciados normativos 

constitucionais definidores de direitos sociais. 
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2.3 AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELOS TRIBUTOS NA ORDEM JURÍDICO-

ECONÔMICA: A FISCALIDADE, EXTRAFISCALIDADE E PARAFISCALIDADE  

 

A busca da definição conceitual das diferentes funções assumidas pelo tributo 

na ordem jurídico-econômica é extremamente complexa, notadamente porque os aspectos 

fiscal e extrafiscal estão umbilicalmente vinculados, consistindo sua diferenciação apenas no 

grau de intensidade entre o caráter arrecadatório ou incentivador de comportamentos
81

. 

Dessa forma, há tributos que apesar de terem o caráter precípuo de 

conformação da vontade e intervenção no elemento volitivo dos contribuintes, geram receitas 

para os cofres públicos, ao passo que, há tributos cuja finalidade seja arrecadatória de recursos 

para o erário, mas que tenham um poder de conformação da vontade.  

Nesse contexto, insta ressaltar que a ideia reducionista da tributação com 

objetivo meramente arrecadatório poderá determinar o insucesso de qualquer política 

tributária, notadamente porque o financiamento do Estado é um fim que não se esgota em si 

mesmo.  

Em consonância com os ensinamentos de DEODATO (1949)
82

, os tributos 

possuem funções econômicas, políticas e sociais, devendo ser produtivos, fiéis aos ideais de 

justiça, flexíveis às mutações do futuro, compatíveis com a renda nacional, bem como úteis 

enquanto instrumento de governo e de política. 

A política tributária abarca tanto aos atos de tributação destinados a angariar 

recursos para o ente estatal, como aqueles cujos efeitos se projetarão na consecução dos 

objetivos econômicos elencados como prioritários pela política fiscal governamental
83

. 

Nesse contexto, dentre as funções que o tributo pode exercer no âmbito da 

realidade social de um Estado, a precípua e mais difundida é a fiscal, a qual é pautada na 

transferência de recursos para o erário, no intuito de custear os gastos e investimentos com os 

serviços prestados aos cidadãos em geral
84

. 
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É por intermédio da função fiscal que os Estados contemporâneos arrecadam 

recursos financeiros para cumprir com seu mister, qual seja, de conferir à coletividade seus 

direitos e garantias constitucionalmente previstos, tais como educação, saúde, transporte, 

segurança, dentre outros de caráter prestacional. 

Não obstante haver outras fontes de recursos além dos tributos, a exemplo do 

endividamento interno e externo, venda de bens e serviços pelo poder público, a função 

basilar da tributação fiscal é o financiamento estatal, de maneira a garantir recursos para o 

exercício e desempenho de suas atribuições mínimas no âmbito da atividade administrativa 

governamental
85

. 

Assim, enquanto a tributação fiscal tem por objetivo retirar do patrimônio dos 

particulares os recursos financeiros necessários para as necessidades públicas estatais, o viés 

extrafiscal, não tem o escopo precípuo de obter recursos para o erário, mas antes tem o 

objetivo de intervir nas relações sociais e na economia, conforme as lições de FALCÃO 

(1981)
86

.  

Essa extrafiscalidade deve ser manejada no âmbito de uma estratégia estatal 

fiscal delimitada juridicamente pelos enunciados normativos da Constituição Federal e pelo 

sistema tributário dela decorrente (legislação tributária)
87

. 

Ressaltando a relação intrínseca entre as diferentes funções desempenhadas 

pelos tributos na realidade social, ÁVILA estabelece que ainda que o legislador não tenha a 

intenção de induzir determinado comportamento – positivo ou negativo – o contribuinte, 

diante do aumento ou redução da carga fiscal, será afetado em sua atividade, de maneira que 

não se pode esquecer que as normas primordialmente fiscais também são capazes de 

influenciar o comportamento dos contribuintes
88

. 

Para auxiliar na árdua tarefa de discriminação da diferença entre as funções 

dos tributos, ALABERN (2009)
89

, assevera que as exações extrafiscais possuem três facetas 

principais que as caracterizam, a saber, perseguir uma clara finalidade não arrecadatória; 

ausência de caráter meramente acessório e fomento de condutas e operações em consonância 
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com a finalidade perseguida, reduzindo ou aumentando a carga tributária à medida que o 

contribuinte se comporte de acordo ou em sentido contrário à intenção estatal.  

ELALI
90

 preconiza que os tributos estão associados à arrecadação de recursos 

financeiros para a manutenção do Estado. Assim, quando se fala em transferência de valores 

da esfera privada para a pública, tem-se a noção de fiscalidade, contudo, ao se deparar com a 

imposição de regramentos que objetivem induzir os agentes a determinados comportamentos 

fala-se da regulação por intermédio do direito tributário ou extrafiscalidade. 

O tributo é instrumento de transferência de recursos privados para o Estado, 

mas sempre pode ser vislumbrado como instrumento poderoso de indução ou desestímulo de 

comportamentos, ou seja, servindo à função política, econômica ou sanitária dos governos, 

conforme OILVEIRA (2007)
91

. 

Nesse diapasão, RIBEIRO (2013)
92

 afirma que a extrafiscalidade pode assumir 

três funções primordiais, a saber a alocativa, a distributiva e a estabilizadora.  

A função alocativa diz respeito à atividade governamental de intervenção 

corretiva no domínio econômico, por intermédio da decisão política de alocação ou não de 

recursos em determinada atividade ou setor, de maneira propositada. 

Desta forma, se garantiria e estimularia a produção e circulação de 

determinados bens ou prestação de serviços, de um lado, ou a inibição do consumo de 

algumas mercadorias ou prática de condutas, de outro, a partir de incentivos ou desincentivos.     

Salienta-se que o aspecto alocativo tem reflexos na seara pública, conforme 

exposto alhures, e também influencia nas relações privadas, especialmente no que atine à 

conformação do planejamento tributário de determinadas empresas aos investimentos, 

estímulos ou desestímulos da política tributária governamental, uma vez que as formas de 

elisão fiscal (meios legais de redução da carga tributária) são muito atrativas com relação aos 

investimentos
93

. 

Por sua vez, a função distributiva diz respeito à capacidade de intervenção do 

Estado no domínio econômico com o escopo de garantir a redistribuição de renda, por 
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intermédio da tributação, a partir do tratamento igualitário daqueles que se encontram em 

condições similares (igualdade horizontal), independentemente da forma como auferem a 

renda, e tratamento distinto para os que ocupam posições diferentes (igualdade vertical). 

Por fim, o caráter estabilizador da extrafiscalidade refere-se à busca pelo nível 

elevado de valorização monetária, o que permite e favorece a garantia de emprego, preço e 

estabilidade macroeconômica, por intermédio da tributação.  

Essa estabilização econômica serve como instrumento de atuação na economia 

de maneira a permitir o aumento do consumo ou não, em consonância com a realidade do 

mercado e da situação fática da realidade social
94

. 

Seguindo essa linha de raciocínio, SCHOUERI (2018)
95

 assevera que, 

concomitante com o aspecto arrecadatório dos tributos, no Estado Social Democrático de 

Direito possuem relevância as funções distributiva e alocativa, de maneira que todos os 

enunciados normativos relativos a tributos possuem a função de arrecadar recursos 

(Ertragsfunktion), bem como pode assumir outras três funções, quais sejam, de redistribuição 

da carga tributária, indutora ou simplificadora
96

. 

Somado ao exposto, MACHADO (2009)
97

 preconiza que a marca da função 

extrafiscal tributária é a finalidade de intervir na economia privada, a partir do estímulo de 

determinadas atividades, setores da economia ou regiões, e, em contrapartida, do desestímulo 

ao consumo de determinados bens e serviços. 

Compartilhando do mesmo pensamento, MEIRELLES (1993)
98

 sustenta que 

os tributos são utilizados como instrumentos a serviço do poder regulatório estatal incidentes 

sobre a propriedade particular e demais atividades privadas que tenham implicações com o 

bem-estar social. Citado autor aponta que até mesmo nos Estados Unidos da América, onde o 

sentimento de liberdade e livre iniciativa possui um valor incomensurável, a tributação 

extrafiscal é utilizada na repressão ou incentivo de comportamentos. 

O aspecto extrafiscal diz respeito a uma maneira para se inibir ou incentivar a 

prática de determinados comportamentos, “[...] com vista à realização de outros valores 

constitucionalmente consagrados” (COSTA, 2005, p. 312)
99

. 
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Corroborando com este entendimento, ATALIBA (1966)
100

 assevera que a 

utilização do direito tributário para alcançar finalidades que não são estritamente financeiras, 

mas que visam a regular a sociedade, a economia e a política constituem na nota distintiva e 

característica da extrafiscalidade.  

Dessa forma, no que se refere à função extrafiscal os tributos podem assumir 

uma função proibitiva ou facilitadora, a depender da intenção e vontade do ente detentor da 

competência tributária para sua instituição. 

Depreende-se, portanto, que a extrafiscalidade é o plus à obtenção de receitas 

por intermédio dos tributos, estando vinculada a valores constitucionais, e podendo decorrer 

de isenções, benefícios e incentivos fiscais, alíquotas progressivas, dentre outros parâmetros 

estabelecedores de diferença entre as pessoas. 

A tributação possui diversas finalidades, a saber, a originária (de 

financiamento do Estado); política (caracterizada pelo vínculo entre governante e governado, 

mantendo o contrato social); econômica (materializada nas funções alocativa e estabilizadora 

de governo) e social (redistributiva)
101

. 

Assim, evidenciado está que os tributos podem exercer diversas funções no 

contexto social, político, jurídico e econômico, variando seu escopo primordial de acordo com 

o objetivo básico de sua instituição, majoração ou minoração. 

Enquanto os tributos fiscais se exaurem em um âmbito relativamente estreito, 

qual seja, de angariar receitas para custeio da despesa pública, os tributos extrafiscais são 

dotados de outras finalidades, para abranger a política econômica e social, a administrativa, 

demográfica, sanitária, cultural, dentre outras
102

.  

A extrafiscalidade consiste em um princípio ontológico da tributação apto a 

justificar juridicamente a instituição e cobrança de tributos pelo ente estatal, atividade esta 

que é feita com vistas a consecução dos fins estatais e dos valores constitucionais, em 

consonância com a política pública estabelecida, delimitada pelos direitos e garantias 

fundamentais dos contribuintes
103

. 

Quando analisada em seu sentido amplo, a função extrafiscal dos tributos 

justifica a intervenção estatal, no contexto da política tributária preestabelecida, com vistas a 

satisfazer e garantir as prerrogativas e direitos estampados no texto constitucional, por 
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intermédio de exações, tais como impostos de importação, exportação e sobre produtos 

industrializados e contribuições sociais
104

. 

Contudo, a extrafiscalidade também estará presente quando o Estado, visando a 

concretização de um direito, não atua a partir do estímulo ou desestímulo, mas determinando 

que a arrecadação obtida será destinada a um fim estabelecido no texto constitucional, 

hipótese na qual há uma relação íntima entre a fiscalidade e extrafiscalidade, a saber, a 

arrecadação que é destinada a uma finalidade específica, isto é, irá constituir um efeito 

extrafiscal da norma
105

. 

Assim, podem ser inseridas no contexto da extrafiscalidade algumas medidas 

que, a princípio, não tenham a finalidade de estimular ou desestimular condutas, mas que 

objetivam também realizar determinados valores constitucionais, a exemplo da arrecadação de 

contribuições com destinação específica no caso da saúde, que integra a seguridade social
106

. 

Portanto, a extrafiscalidade pode estar presente tanto com base no fato gerador 

como na destinação do total arrecadado. Nesse sentido, ao incidir sobre o fato gerador, há 

uma atuação indireta e mediata, esperando a conformação da vontade do contribuinte as ações 

desejadas pelo Estado, a partir da indução de comportamentos. De outro lado, na destinação 

de produtos arrecadados, a extrafiscalidade está presente na vinculação entre a arrecadação do 

tributo e a realização do valor constitucional que se pretende assegurar
107

. 

O principal efeito da extrafiscalidade, portanto, é atuação estatal no aspecto 

volitivo do agente, incentivando ou desestimulando comportamentos que sejam desejáveis ou 

não. Contudo, pela via reflexa, também pode gerar receitas para o Estado, o que não constitui, 

entretanto, sua finalidade precípua
108

.  
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2.3.1 Da constitucionalidade do aspecto extrafiscal 

 

Uma vez expostas as funções primordiais do tributo e analisado 

pormenorizadamente o aspecto extrafiscal, insta ressaltar que não existe qualquer óbice 

constitucional ou legal à utilização do instrumento de favorecimento ou não de determinadas 

atividades desempenhadas ou comportamentos adotados pelos contribuintes, sob suposta 

afronta ao princípio da isonomia, isto é, o tratamento igualitário que deve ser dispensado a 

todos os indivíduos. 

Ao contrário, a partir do momento em que o ente estatal reduz a tributação 

incidente sobre algum aspecto que facilita, melhora ou aumenta o cuidado com a saúde, em 

detrimento da majoração ou instituição de tributos para atitudes prejudiciais ao bem estar dos 

contribuintes, se está conferindo uma máxima efetividade dos enunciados normativos 

previstos na Constituição Federal. 

Com efeito, se compete ao ente estatal a garantia do direito à saúde a todos os 

indivíduos, sob os aspectos preventivo e curativo, nada mais coerente e justo do que estimular 

comportamentos sociais benéficos para a saúde e bem estar, por intermédio da tributação, 

decisões estas que resultarão, posteriormente, em redução de custos no tratamento de doenças 

e enfermidades dos cidadãos.  

ATALIBA (1990)
109

 aduz que a extrafiscalidade caracteriza-se pela utilização 

de instrumentos tributários para obtenção de finalidades não arrecadatórias, mas estimulantes, 

indutoras ou coibidoras de comportamentos, sendo lícito recorrer aos tributos com a intenção 

de atuar diretamente sobre os comportamentos sociais e econômicos dos contribuintes, 

fomentando ou inibindo procedimentos. Ainda segundo o mencionado autor, os tributos 

extrafiscais podem ser traduzidos em agravamentos ou benefícios fiscais dirigidos ao 

implemento e estímulo de certas condutas. 

O artigo 174 da Constituição Federal de 1988
110

 autoriza que o Estado atue de 

forma indireta na economia, desempenhando o papel normativo e regulador, a partir de 

medidas, tais como fiscalização, incentivo e planejamento – ao que Eros Grau chama de 

intervenção sobre o domínio econômico –, ao contrário de quando atua de forma direta, por 
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exemplo, na atuação por intermédio das empresas estatais, conforme artigo 173 do texto 

Constitucional, a qual o citado autor denomina de intervenção no domínio econômico
111

.  

Nessa toada, GRAU (2006)
112

 classifica a intervenção do estado sob três 

aspectos diferentes, a saber: por absorção ou participação (quando o Estado atua, 

respectivamente, no domínio econômico em regime de monopólio ou em competição, em 

igualdade de condições com empresas privadas); por direção (quando há a edição de atos 

normativos diretivos que deverão ser seguidos pelos demais atores econômicos sob pena de 

aplicação de alguma sanção) e por indução (quando o Estado se utiliza da tributação 

extrafiscal para induzir comportamentos aceitáveis e queridos e, em contrapartida, 

desestimular aqueles outros indesejáveis). 

A Constituição Federal de 1988 permite e estimula a possibilidade de 

ingerências concretas no cenário jurídico e econômico com a finalidade precípua de amoldar 

os resultados alcançados às metas e objetivos previamente estabelecidas, no dizer de 

NUSDEO (1995)
113

, razão pela qual não há óbice a utilização estatal dos tributos no 

impulsionamento ou repressão de determinados comportamentos. De acordo com o mesmo 

autor, as finanças públicas consistem em mecanismo de intervenção estatal e meio de 

arrecadação de recursos para custeio de suas despesas. 

Neste patamar, cumpre esclarecer que a teoria econômica demonstra que a 

alocação de recursos, se efetivada de maneira eficiente, contribui para a maximização do bem-

estar social. Isso, associado ao fato de que o sistema tributário é um forte instrumento 

econômico de execução de política pública, contribui para a análise da utilização das exações 

fiscais na elaboração de uma política tributária que vise a maximizar o direito à saúde dos 

cidadãos
114

. 

Assim, a extrafiscalidade pode e deve ser utilizada para conferir maior 

efetividade aos direitos e garantias previstos no texto constitucional, a exemplo da redução da 

desigualdade social, protecionismo dos produtos fabricados no Brasil, observância da função 

social da propriedade, do acesso à saúde, educação, cultura, lazer, esporte, entretenimento, 

dentre outros previstos expressamente ou implicitamente no ordenamento jurídico pátrio. 
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Conforme o Estado passa a assumir uma postura intervencionista, os tributos 

começam a ser reconhecidos como procedimentos eficazes de intervenção na ordem 

econômica e social, postura esta que está mais afeita ao caráter promocional do Estado. 

Dessa forma, a nota distintiva das normas tributárias que tenham a vertente 

extrafiscal na espécie indutora tem por finalidade induzir, mas jamais coagir, os setores da 

economia a adotar determinados comportamentos ou realizar determinadas escolhas. 

A partir da indução, o Estado gera estímulos ou desestímulos para a sociedade, 

mas o não acatamento ou observância da norma extrafiscal indutora não acarretará maiores 

consequências para o contribuinte ou a população. 

É justamente o que acontece, por exemplo, com a utilização da majoração de 

produtos que, apesar de serem lícitos, tais como a cerveja e o cigarro, fazem mal para a saúde. 

A tributação maior, com o escopo de desestimular o seu consumo, não gera nenhuma 

penalidade ou sanção para aqueles que decidem pagar o preço elevado por uma garrafa de 

cerveja para tomá-la ou para fumar um maço de cigarros. 

Assim, para MOSQUERA (2005)
115

, a utilização da extrafiscalidade indutora é 

absolutamente legal e permitida pelo ordenamento jurídico, notadamente porque, se 

observados os requisitos legais e a principiologia esposada pela Constituição Federal, o ente 

federativo detentor da competência para instituir, majorar ou diminuir os tributos poderá fazê-

lo, seja pela atuação do Legislativo, do Executivo ou de ambos, conjuntamente, como seria o 

ideal.  

No dizer de TORRES (1986)
116

, a tributação pode – e deve – ser utilizada para 

a consecução dos fins estabelecidos pelo Poder Público, consistindo em um instrumento de 

intervenção do Estado na economia, em uma política tributária conjuntural. 

Nesse sentido, a exação fiscal atua de maneira instrumental, induzindo 

comportamentos de modo a alcançar determinadas finalidades constitucionais ou legais, por 

meio da criação de situações em que o contribuinte será premiado ou penalizado 

economicamente diante da possibilidade da possibilidade de adoção da conduta socialmente 

desejada ou indesejada o que, como visto, é utilizado no Brasil e no mundo desde tempos 

passados
117

. 

                                                 
115

MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação e política fiscal. In: Segurança Jurídica na tributação e estado de 

direito. 2005,São Paulo: Noeses.  
116

 TORRES, Ricardo Lobo. Sistemas constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 636-637. 
117

 ADAMY, Pedro. Instrumentalização do direito tributário In: Fundamentos do direito Tributário. ÁVILA, 

Humberto. (org). Marcial pons: São Paulo, 2012. Disponível em: 

https://www.academia.edu/4177233/Instrumentalização_do_Direito_Tributário. Acesso em 19 fev. 2019. 

https://www.academia.edu/4177233/Instrumentalização_do_Direito_Tributário


46 

 

Outrossim, a vedação constitucional para a instituição de tributos sobre 

determinadas hipóteses de incidência nada mais é do que um instrumento político eleito pelo 

constituinte que auxilia o Estado na consecução dos fins constitucionais, mesmo quando 

realizado por entes privados
118

. 

ÁVILA (2002)
119

 leciona que o desenvolvimento da região norte do Brasil, 

antes mesmo da criação e manutenção da zona franca de Manaus/AM, necessitaria da 

instalação de uma infraestrutura que atendesse às necessidades de produção e escoamento dos 

bens de consumo de lá originários. Contudo, o constituinte originário, sabedor da inexistência 

de tais investimentos atribuiu também ao direito tributário a incumbência de efetivar os 

enunciados constitucionais de desenvolvimento daquela região do país, juntamente com a 

redução de desigualdades regionais, estampado no artigo 3º, inciso III, CRFB/88. 

Pensamento similar pode ser transposto para o direito à saúde, uma vez que 

não obstante a quantidade de recursos endereçados para esta parte da seguridade social, e em 

consonância com os princípios da universalidade e integralidade da cobertura e atendimento, 

por muitas vezes os recursos não são suficientes para garantir tal direito social fundamental, 

razão pela qual se investiga se pode ser utilizada a extrafiscalidade como meio de conferir 

maior efetividade a este direito. 

Diante de todo o exposto, revela-se que a utilização da extrafiscalidade na 

indução de comportamentos é admitida pela Constituição Federal, razão pela qual não há 

qualquer vedação do ordenamento jurídico à exação fomentadora de condutas, sejam elas 

voltadas para a saúde pública ou para outros direitos e garantias asseguradas. 
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3 O CONCEITO DE SAÚDE E SUA GARANTIA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO INTERNO E INTERNACIONAL 

 

A elaboração do conceito de saúde está associada a condicionantes sociais, 

políticas, econômicas e culturais da realidade de cada grupo ou comunidade diferente, razão 

pela qual durante muito tempo não houve um relativo consenso acerca do conceito de saúde e 

doenças até antes da criação da Organização Mundial da Saúde (OMS)
120

. 

Nessa toada, pode-se asseverar que a saúde não é algo estável e imutável que, 

uma vez atingido, possa ser mantido. Ao contrário, a definição de seu conteúdo tem elevado 

grau de subjetividade e determinação histórica, variando de acordo com o referencial e o 

substrato axiológico de um determinado período e contexto
121

. 

De acordo com a OMS, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, cujo conceito não está adstrito apenas a ausência de enfermidades. Tal concepção 

está intimamente relacionada a definição do chamado campo de saúde, elaborado por Marc 

Lalonde, do Ministério da Saúde e do bem-estar canadense. 

SCLIAR (2007) assevera que no entendimento de Lalonde, a saúde abarca 

vários aspectos que estão inter-relacionados, dentre os quais se enquadram a biologia humana, 

o meio ambiente (seja ele natural, artificial ou do trabalho), o estilo de vida e a organização da 

assistência à saúde
122

. 

Depreende-se, portanto, que os aspectos do controle da qualidade de vida, 

associada aos elementos que compõem o ambiente que cerca os seres humanos são fatores 

que compõem o próprio conceito de saúde, a qual não pode ser simplesmente reduzida ao 

fornecimento de medicamentos e leitos de hospitais. 

Imperioso ressaltar que não se olvida que o atendimento às necessidades 

curativas dos indivíduos acometidos por alguma enfermidade é não apenas mandamento 

constitucional, mas também decorrente da estrutura, organização e principiologia que rege o 

Sistema Único de Saúde brasileiro, enquanto integrante da seguridade social. 

Nesse contexto, é interessante salientar que as políticas públicas brasileiras no 

que se refere à saúde quase sempre privilegiaram o aspecto curativo de enfermidades, o que 

contribuiu e ainda colaborado decisivamente para a formação da cultura de que tal direito 
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fundamental social se concretiza mediante o acesso a tratamentos médicos, remédios, 

hospitais
123

. 

Todavia, não se pode apenas lançar os olhos para tais medidas que apenas são 

manejadas quando os cidadãos já estão enfermos ou hospitalizados, muitas vezes em 

decorrência de doenças que poderiam ser evitadas se houvesse uma conscientização da 

população, juntamente com a atuação estatal por intermédio de políticas públicas fiscais aptas 

a maximizar o direito à saúde das pessoas. 

Nessa toada, no Canadá formou-se o conceito de cidade saudável, que serve de 

parâmetro para as ações da OMS a qual consiste em uma comunidade forte, solidária e 

baseada na justiça social, com elevado grau de participação popular nas decisões do poder 

público; ambientes favoráveis à qualidade de vida e saúde, com educação, assistência social, 

alimentação, e satisfação das necessidades básicas do cidadão; vida cultural ativa, com a troca 

de experiências entre as pessoas, e economia forte, diversificada e inovadora
124

.  

No dizer de CASTRO (2005)
125

, a saúde consiste em um conjunto de preceitos 

higiênicos referentes aos cuidados necessários com a prevenção de enfermidades e às funções 

orgânicas, significando um estado de completo e normal funcionamento correto e adequado 

dos órgãos do corpo humano. Dessa forma, os fármacos serviriam para restabelecer a função 

do organismo vivo eventualmente debilitado. 

O citado doutrinador assevera que o Estado deve atuar na garantia do direito à 

saúde dos indivíduos por intermédio de duas frentes, a saber, uma de preservação – a partir da 

adoção de políticas públicas de redução de risco de enfermidades – e, de outro lado, da 

proteção, referindo-se a o aspecto mais individualizado de tratamento e recuperação de 

determinada pessoa. 

Depreende-se, portanto, que a saúde enquanto direito fundamental pode ser 

encarada sob um prisma mais coletivista (transindividual) ou individualizado. Aquele diz 

respeito à adoção de posturas preventivas genéricas que atingem uma determinada 

coletividade ou um número maior de pessoas e normalmente, está relacionado com posturas 

preventivas, enquanto que este último diz respeito ao caráter fruível de uma pessoa em 

particular, que normalmente se faz no aspecto repressivo. 
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A partir do exposto alhures, verifica-se que a tutela do direito à saúde pode se 

dar de uma forma mais geral ou de uma maneira mais individualizada, atuando-se na 

preservação da saúde sob um prisma mais global e genérico, mas sem olvidar as necessidades 

particulares de cada indivíduo e cada caso, referentes ao restabelecimento de sua saúde.  

Justamente sob esse aspecto de defesa coletivista e preventivo da saúde dos 

indivíduos é que a extrafiscalidade pode encontrar o seu foco de atuação, especialmente no 

que se refere a atuações gerais do Estado que logram atingir metas e objetivos delineados 

previamente no contexto da elaboração da política pública de atuação fiscal. 

Contudo, a exação extrafiscal não pode ser considerada como a panaceia de 

todos os problemas relativos a este direito fundamental de segunda dimensão, mormente 

porque também é por intermédio da função fiscal dos tributos, especialmente daqueles 

vinculados diretamente à saúde e dos impostos (que perfazem a conta geral da receita do 

governo) que se presta esta garantia fundamental sob seu aspecto repressivo ou curativo.  

Jamais se pode olvidar que a completa e integral garantia do direito à saúde, 

conforme preconizado no texto constitucional necessita de atuações imediatas, tais como 

fornecimentos de remédios e medicamentos, hospitais bem aparelhados, com efetivo de 

pessoal qualificado e bem remunerado, de maneira a conseguir prestar um bom serviço 

público de saúde. 

A tributação indutora, portanto, serviria como um reforço na saúde, voltado 

para o seu aspecto preventivo, a partir da adoção de medidas governamentais harmônicas 

entre todos os entes da federação com a finalidade de melhorar a vida e bem-estar dos 

indivíduos, agindo em setores estratégicos e tentando inibir ou reduzir as principais 

enfermidades evitáveis. 

Este é um ponto nevrálgico do presente trabalho, notadamente porque não se 

pretende em momento defender uma substituição do caráter fiscal pelo extrafiscal, mas sim 

uma relação cada vez maior de inter-relação e de complementaridade entre ambos os 

aspectos, com o escopo básico e primordial de garantir com eficácia e efetividade o direito à 

saúde aos indivíduos.  

Sob uma ótima ainda mais ampliativa acerca do conceito abordado neste 

capítulo, HUMENHUK (2002)
126

 assevera que a saúde é uma construção, estando vinculada 

também ao cidadão ter direito a uma qualidade de vida que objetiva a democracia, igualdade, 
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respeito ecológico e desenvolvimento tecnológico, em prol da evolução científica em busca de 

livrar o homem de seus males e proporcionar benefícios. 

Neste patamar, surgem algumas novas dimensões do direito em exame, não 

apenas no que atine a relação da saúde com a evolução científica, uma vez que 

comprovadamente o progresso nessa área tem contribuído para melhoria da vida das pessoas, 

especialmente quando se fala sobre tratamento e/ou cura para enfermidades, aparelhos 

capazes de detectar doenças ou anormalidades com rapidez, conferindo tempo hábil para o 

tratamento, procedimentos cirúrgicos menos invasivos, utilização de próteses e órteses para 

aqueles que precisam extrair membros, por exemplo. 

Entretanto, chama a atenção no contexto do presente a dimensão abordada por 

HUMENHUK (2002)
127

 no que se refere a democracia e igualdade. Isso porque o próprio 

texto constitucional, seguido pelo ordenamento jurídico brasileiro infraconstitucional estampa 

a necessidade de observância deste elemento democrático, seja no que se refere aos 

destinatários das ações de saúde, seja nos princípios reitores do sistema de saúde brasileiro, 

pautado na participação da comunidade na elaboração das ações de saúde. 

Ademais, na própria elaboração de políticas públicas tributárias (fiscais) para 

garantia da saúde é importante haver a participação da população na definição das estratégias 

a serem perseguidas e atuações, notadamente em decorrência das vicissitudes de cada região 

do país, o que demanda a necessidade de adaptação das medidas de saúde a serem esposadas. 

Nessa mesma toada, ORDACGY (2007)
128

 aponta que a saúde é um dos bens 

intangíveis mais preciosos do homem, umbilicalmente ligada ao direito à vida, razão pela qual 

constitui direito de todo cidadão e dever do Estado, necessitando estar plenamente integrada 

às políticas públicas governamentais.  

Citado autor ainda menciona que tal direito à saúde deve ser entendido de 

maneira ampla, devendo abarcar as hipóteses de se assegurar o mínimo de dignidade e bem-

estar ao paciente, não devendo ser restrito aos casos de risco à vida ou lesão grave à higidez 

física ou mental.  

A Organização Mundial da Saúde, ao dispor sobre o conceito de saúde 

enfatizou os seguintes aspectos: 1) as ações devem ser exequíveis e aceitáveis; 2) tais ações 

devem estar ao alcance de todos; 3) a coletividade deve ter participação ativa na elaboração, 
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implantação e atuação no sistema de saúde; 4) os custos devem ser compatíveis com a 

situação econômica do país
129

. 

Comentando o conceito de saúde idealizado pela Organização Mundial da 

Saúde, DALLARI e NUNES JÚNIOR (2010)
130

 apontam para a relação existente entre o 

indivíduo e seu meio social, a partir do momento em que realça a vinculação existente entre o 

bem-estar físico e psíquico, bem como elevam o caráter mais genérico do direito à saúde 

enquanto bem jurídico transindividual, indicando a necessidade de preservação coletiva.  

Outrossim, KRELL (2002)
131

 assevera que um padrão mínimo social de 

sobrevivência digna, necessariamente, deve incluir um atendimento básico e eficiente de 

saúde, alimentação mínima e vestuário, bem como a educação de primeiro grau e moradia, 

cujo conteúdo variará de um país para outro.  

Ainda que haja uma variação do que se entende por mínimo a uma existência 

digna, no Brasil, tais direitos são garantidos pela Constituição Federal e compõem o 

patrimônio jurídico de direito subjetivo do cidadão em face do Estado.  

Pode-se concluir validamente que os direitos sociais, dentre eles, a saúde são 

direitos fundamentais subjetivos vinculantes, independentemente do aspecto orçamentário e 

são oponíveis ao Estado, por estarem associados a garantia da dignidade da pessoa humana e 

assegurarem um mínimo vital
132

. 

A saúde também é caracterizada como um dos bens jurídicos mais relevantes e 

intangíveis dos seres humanos, recebendo a tutela estatal, uma vez que está intimamente 

relacionada ao direito à vida
133

. 

Analisando a Constituição Federal de 1988 em sua inteireza, BARCELLOS 

(2002)
134

, identifica a existência de quatro elementos integrantes do mínimo existencial no 

Brasil, quais sejam, a educação fundamental, saúde básica, assistência aos desamparados e 

acesso à justiça.  
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Citada autora vai além, aduzindo que a educação e saúde compõem o primeiro 

momento de dignidade humana, as quais devem ser garantidas de maneira a permitir que o 

indivíduo, autonomamente, possa construir a sua própria dignidade. 

A garantia da saúde está associada à educação, adoção de estilo de vida 

saudável, implantação de políticas públicas relacionadas a qualidade de vida, realizando 

exames preventivos, monitorando o estado de saúde da coletividade e adotando medidas que 

visem à prevenção e ao controle de agravos à saúde, por intermédio da identificação dos 

riscos potenciais
135

. 

Dessa forma, pode-se constatar que a saúde é um direito básico que integra a 

dignidade dos indivíduos e está intimamente relacionado ao desempenho e exercício dos 

demais direitos garantidos constitucionalmente, notadamente porque é a partir de uma vida 

saudável e equilibrada que o cidadão terá condições de galgar melhores condições de vida e se 

desenvolver social, econômica e pessoalmente. 

Igualmente, ressalta-se a vinculação existente entre o bem-estar das pessoas e 

sua participação democrática na elaboração das políticas públicas tributárias, com enfoque 

nos aspectos preventivos, sem esquecer-se, evidentemente, do curativo. 

 

3.1 A PROTEÇÃO DA SAÚDE PREVISTA NAS CONSTITUIÇÕES FEDERAIS E 

NAS LEIS INFRACONSTITUCIONAIS  

 

O direito à saúde na Constituição de 1824, em termos gerais, se restringia a 

prever a existência dos socorros públicos, estampados no artigo 179. Contudo, não se 

verificava uma preocupação efetiva com a saúde dos indivíduos de maneira mais 

sistemática
136

. 

De maneira similar, o texto constitucional republicando de 1891 não 

reconheceu o direito à saúde de forma expressa, estabelecendo tão somente uma previsão 

acerca da proteção sanitária em seu artigo 72
137

. 

Ademais, sob forte influência das Constituições Mexicana de 1917 e de 

Weimar de 1919, a Constituição brasileira de 1934 dedicou um título para a ordem econômica 

                                                 
135

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Saúde. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro092.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2018. 
136

 SILVA, Michelle Emanuella de Assis. Direito à saúde: Evolução histórica, atuação estatal e aplicação da 

teoria de Karl Popper. Revista Constituição e garantia de direitos. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Carlos/Downloads/12251-Texto%20do%20artigo-36237-1-10-20170608.pdf>. Acesso em: 06 

jul. 2019. 
137

Idem. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro092.pdf
file:///C:/Users/Carlos/Downloads/12251-Texto%20do%20artigo-36237-1-10-20170608.pdf
file:///C:/Users/Carlos/Downloads/12251-Texto%20do%20artigo-36237-1-10-20170608.pdf


53 

 

e social, no qual atribuía à União e aos estados a assistência à saúde da população, com 

referências aos aspectos da higiene social e mental
138

. 

Nesse período é necessário ressaltar a importância do sistema previdenciário de 

Caixas de Aposentadoria e Pensões, as quais eram financiadas com recursos das empresas e 

dos empregados, cuja administração era efetivada por uma comissão formada por 

representantes patronais e dos trabalhadores, competindo ao Poder Público, basicamente, a 

resolução de eventuais conflitos
139

. 

As citadas Caixas de Aposentadoria e Pensões incluíam assistência médica e 

farmacêutica para seus beneficiários (quem detenha vínculo empregatício) e foram 

substituídas, posteriormente, pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão, uma autarquia de 

abrangência nacional. A assistência médica, nesse contexto, possuía um caráter contratualista 

e decorria de um benefício previdenciário, enquanto que as ações de saúde estavam a cargo do 

Departamento Nacional de Saúde Pública
140

. 

Já a Constituição de 1937, devido ao seu teor extremamente autoritário, acabou 

por retirar a possibilidade de eficácia de quaisquer enunciados normativos relativos ao direito 

à saúde, uma vez que estava mais voltada para a concentração de poderes nas mãos do 

governante. Basicamente, havia uma previsão, em seu artigo 16, de que competiria à União 

legislar sobre normas de defesa e proteção da saúde, especialmente das crianças
141

. 

Outrossim, em que pese ter a importância de redemocratizar o Brasil, a 

Constituição de 1946 praticamente não avançou no que se refere a proteção da saúde, 

limitando-se a prever a União como responsável pela edição das normas gerais de defesa e 

proteção da saúde
142

. 

De mais a mais, no ano de 1966 houve a fusão dos Institutos de Aposentadoria 

e Pensão, surgindo o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), com o escopo de 
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alargar os seus beneficiários, excluindo, basicamente, os trabalhadores sem vínculo laborativo 

formal
143

. 

A Constituição de 1967 previu, em seu artigo 158, que seriam garantidos aos 

trabalhadores os direitos relativos à assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva, não 

obstante tal realidade não ter se verificado no contexto fático
144

.  

Já em 1969, a Constituição não preconizou o direito à saúde de maneira 

expressa. Contudo, foi mantida a previsão no artigo 25, parágrafo 4º no sentido de que os 

municípios deveriam aplicar seis por cento do repasse da União, referente ao fundo de 

participação dos municípios na saúde
145

. 

No ano de 1975 houve a criação do Sistema Nacional de Saúde, o qual 

posteriormente foi reestruturado e dividido para compor o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), que cuidaria das prestações de previdência social, e o Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), a cargo de quem ficaram as prestações 

de assistência médica aos trabalhadores urbanos e rurais, servidores da União, autarquias 

federias e Distrito Federal, ambos integrantes do Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social (SINPAS)
146

. 

Por fim, a previsão do direito à saúde no Texto Constitucional de 1988, com 

toda a principiologia que a cerca, decorreu das pressões sociais e movimentos tais como a 

Reforma Sanitária iniciado na década de 1970, responsável pela implementação de diversas 

diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde, dentre eles a universalidade do 

atendimento e da cobertura, o foco na prevenção e não na cura de enfermidades e a 

participação da comunidade, a qual passou a ser regulada também pela Lei nº 8.142/1990
147

. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, de maneira expressa, um rol não 

taxativo de direitos fundamentais individuais e sociais que devem ser garantidos pelo 
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Estado, uma vez que os enunciados normativos possuem caráter impositivo e cogente, não 

sendo apenas informativo e instituidor de aspectos programáticos a sereem perseguidos 

ulteriormente
148

. 

Nesse sentido, pode-se concluir que o Constituinte Originário conferiu aos 

cidadãos diversos direitos de maneira expressa e não taxativa, ao mesmo tempo em que 

previu deveres e prestações positivas e absenteístas para o Estado, as quais devem ser 

adotadas de maneira ordenada, coerente, coesa e harmônica, com o escopo de atingir as 

suas finalidades.  

Especificamente no que tange aos direitos prestacionistas, insta ressaltar a 

celeuma doutrinária e jurisprudencial que se desenvolveu no início de sua prevista 

constitucional e legal, no sentido de que não haveria a obrigatoriedade de o ente estatal 

garantir efetivamente tais direitos, os quais consistiriam apenas em normas de caráter 

programático, cujo conteúdo jurídico estaria esvaziado, vez que serviriam apenas de 

norteadores paras as políticas públicas que seria adotadas posteriormente. 

Refletindo tal momento histórico, BONAVIDES (2004)
149

 assevera que os 

direitos de segunda dimensão sofreram uma crise de inobservância em virtude de um 

equívoco interpretativo, no sentido de que tais direitos seriam apenas programáticos. 

Porém, ao que parece, tal crise estaria próxima de seu fim, já que os citados direitos 

fundamentais individuais e sociais possuem aplicabilidade direta e imediata, ao teor do 

texto constitucional. 

Nesse sentido, não obstante uma parcela da doutrina entender que as normas 

definidoras de direitos sociais são meramente programáticas, isto é, que apenas fornecem 

diretrizes basilares e objetivos que devem ser alcançados pelo Poder Público no âmbito de sua 

atuação, cumpre ressaltar que as normas constitucionais são dotadas de eficácia jurídica, ainda 

que seja derrogatória, devendo ter a máxima eficácia
150

. 

Com efeito, a análise do texto constitucional em sua completude, juntamente 

com o que preconiza o artigo 5º, parágrafo 1º da CRFB/1988, autorizam o entendimento de 

que todas as normas que definam ou prevejam direitos e garantias fundamentais, possuem 

aplicabilidade imediata
151

. 
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Auxiliando na interpretação do enunciado normativo constitucional, SILVA 

(1998) apresentou a clássica diferenciação entre a eficácia das normas constitucionais, as 

quais podem ser subdividas, basicamente, em plena, contida e limitada
152

. 

Em breves linhas, as normas de eficácia plena e contida possuem 

aplicabilidade direta e imediata, residindo a diferença entre ambas apenas no que se refere a 

possibilidade de o legislador vir a restringir a produção de efeitos das normas de eficácia 

contida. 

Já as normas de eficácia limitada possuem aplicabilidade indireta e mediada, 

necessitando da edição de uma lei em momento ulterior que venha a integrar-lhe o sentido. 

Nesta última espécie, se enquadram as normas programáticas e as instituidoras ou 

organizativas. 

Evidenciado, portanto, que da simples análise da diferenciação entre a 

possibilidade de produção de efeitos das normas, associada ao disposto no artigo 5º, 

parágrafo 1º da CRFB/1988, não se pode reduzir e esvaziar a juridicidade das regras 

definidoras de direitos fundamentais (individuais ou sociais). 

RAMOS sustenta ser plausível aduzir que o artigo 5º, parágrafo 1º da CRFB/88 

contém, na verdade, um postulado de otimização dos direitos fundamentais, atribuindo ao 

Poder Público a obrigatoriedade de ampliar ao máximo a eficácia dos direitos fundamentais, 

por intermédio de medidas políticas, legislativas e administrativas
153

. 

O texto constitucional estabeleceu direitos sociais de caráter marcadamente 

programático em enunciados normativos relativos a direitos sociais. Assim, a eficácia dos 

direitos, apesar de ser plena não se pode olvidar a necessidade de elaboração de políticas 

públicas amplas que objetivem a concretização de tais direitos fundamentais positivos, o que 

de forma alguma se contradiz, mas são duas faces do mesmo objeto
154

. 

O aspecto programático, associado a eficácia plena dos direitos sociais é 

relevante uma vez que implica na obrigação do gestor público elaborar políticas públicas 

concretizadoras de saúde para todos
155

.    

Dessa forma, este primeiro obstáculo a plena satisfação dos direitos de 
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segunda dimensão previstos no ordenamento jurídico pátrio foi ultrapassada, especialmente 

em decorrência do reconhecimento do caráter jurídico e vinculante do enunciado normativo 

que preve e garante o acesso à saúde e bem-estar dos cidadãos. 

Tal interpretação possui tamanha relevância que, ao se constatar que as 

funções
156

 estatais não estão efetivando os direitos constitucionalmente estabelecidos, o 

Legislativo e Executivo incorrerão no vício de inconstitucionalidade por omissão (inércia), 

cabendo ao Judiciário a efetivação do controle de constitucionalidade das medidas adotadas 

pelos demais poderes na garantia dos direitos fundamentais ou na constatação de omissão 

inconstitucional
157

. 

Igualmente, todas as normas constitucionais são, antes de tudo, jurídicas, e 

como tal desempenham um papel relevante no ordenamento jurídico, não podendo ser 

atribuída a nenhum enunciado normativo interpretação que retire ou minimize sua razão de 

ser, mas ao contrário, deve-lhe ser atribuída a interpretação que mais que lhe dê mais 

eficácia
158

. 

Portanto, a previsão e implementação de políticas públicas que visem a 

garantir o direito à saúde é atribuição estatal, vez que ele está obrigado juridicamente a 

prestar tais direitos de forma integral e satisfatória. 

Nesse patamar, faz-se mister ressaltar que o texto constitucional de 1988 

estabeleceu expressamente o direito à saúde em diversas passagens, notadamente ao versar 

sobre os direitos sociais (no artigo 6º, CRFB/1988) e ao tratar sobre a seguridade social 

brasileira (dos artigos 194 a 196, CRFB/1988)
159

. 

Nos citados enunciados normativos constitucionais a saúde é prevista como 

um direito fundamental social, do qual todos são titulares e cuja obrigatoriedade de 

prestação compete ao Estado, o qual levará a cabo esta atribuição por intermédio da adoção 

de políticas públicas, sociais e econômicas que visam a redução de doenças e demais 

agravos, bem como no tratamento dos enfermos. 

Ademais, dentre os princípios constitucionais que norteiam a garantia do 

direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro estão a universalidade e acesso 

igualitário às ações e serviços voltados para a promoção, proteção e recuperação das 
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pessoas, ou seja, indepentemente de qualquer contribuição prévia ou recolhimento de 

valores para o Estado, todos igualmente devem ter acesso a saúde, em seus mais variados 

níveis e sob suas diferentes vertentes. 

Procura-se, desta maneira, conferir plena satisfação aos princípios que regem 

a República Federativa do Brasil, especialmente a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, 

inciso III, CRFB/1988) e a garantia dos objetivos do Estado, estampados no artigo 3º, 

CRFB/1988, notadamente quando se refere a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, com redução das desigualdades e promoção do bem-estar de todos
160

. 

Já no artigo 198, CRFB/1988 são previstas as diretrizes que nortearão as 

ações e serviços de saúde nas diversas esferas de governo estadual, municipal, distrital e 

federal, as quais serão pautadas no atendimento integral, participação da comunidade e 

aplicação de recursos públicos de forma compulsória, como meio de viabilizar o direito 

social ora tratado. 

De acordo com o exarado no artigo 23, inciso II, CRFB/1988 é competência 

comum de todos os entes federados cuidar da saúde e assistência pública, conferindo-se a 

possibilidade de lei complementar fixar norma de cooperação entre União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal com vistas a garantia de tal direito
161

. 

Tal faculdade foi desempenhada por intermédio da Lei Complementar nº 141, 

de 13 de janeiro de 2012, a qual regulamenta o artigo 198, parágrafo 3º da Constituição 

Federal e estabelece valores mínimos que devem ser aplicados pelos entes federados em ações 

e serviços de saúde.  

Em atendimento a visão mais abrangente do direito à saúde, preconiza o artigo 

3º da Lei Complementar nº 141/2012 que são consideradas como ações e serviços públicos de 

saúde as despesas referentes vigilância em saúde, assistência terapêutica e recuperação de 

deficiências nutricionais, saneamento básico de domicílios e pequenas comunidades, inclusive 

nas indígenas e quilombolas. 

Outrossim, insta ressaltar que em 19 de setembro de 1990 foi aprovada a Lei 

Federal nº 8.080
162

, a qual preconiza em seu artigo 2º que a saúde pública é um direito 

fundamental humano, competindo ao Estado a promoção das condições necessárias ao seu 

pleno exercício. 
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Ademais, o artigo 3º da Lei Federal nº 8.080/1990
163

 estabelece que a saúde 

está associada  à alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, 

educação, transporte, atividade física, lazer e todos os outros que se destinem a garantir às 

pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

Resta, portanto, evidenciado que a Constituição Federal não apenas previu a 

obrigatoriedade da prestação e garantia do direito à saúde pelo Estado, em prol dos 

cidadãos, como também estabeleceu as medidas que devem ser adotadas, de maneira 

exemplificativa, para a consecução deste fim. 

O texto constitucional deve ser analisado como um todo coeso e uniforme, 

buscando sempre a máxima efetividade dos enunciados normativos dispostos, mormente 

quando dizem respeito a direitos que compõem o mínimo existencial, vez que intimamente 

atrelados a dignidade humana. 

Assim, o Estado não apenas pode, mas deve (o chamado dever-poder da 

administração pública)
164

 utilizar-se de todas as possibiliades jurídicas e fáticas disponíveis 

no sistema jurídico para conferir os direitos individuais e sociais insculpidos no texto 

supremo com qualidade, eficiência e eficácia. 

Nesse contexto, é sabido que os princípios e regras de direito tributário 

foram elaborados inicialmente como um escudo ou defesa do povo em detrimento do 

poderio absoluto estatal. Todavia, hodiernamente essa ferramenta pode ser utilizada para 

garantir a efetivação do direito social da saúde, a partir de sua vertente indutora. 

 

3.2 A PROTEÇÃO DA SAÚDE NO CENÁRIO INTERNACIONAL E EM TRATADOS 

INTERNACIONAIS DOS QUAIS O BRASIL É SIGNATÁRIO 

 

No cenário internacional, a proteção do direito à saúde também assume possui 

relevância ímpar no sentido de garantir o acesso à condições de vida digna para os cidadãos, a 

partir do reconhecimento da necessidade de efetiva prestação de direitos associados a 

qualidade de vida, estabelecidos em tratados, muitos dos quais o Brasil é signatário. 

De plano, insta ressaltar que os acordos internacionais assinados e devidamente 

incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, sejam na condição de equiparados a 

emendas constitucionais ou de supralegalidade, também possuem observância cogente, 

podendo o Estado brasileiro, inclusive, ser penalizado caso descumpra as obrigações 

assumidas.  
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Uma vez tecidos esses comentários iniciais, insta analisar as principais 

disposições de tratados internacionais que versam sobre a saúde, ainda que de forma sucinta. 

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu artigo 

XXV, assevera que todas as pessoas têm direito a um padrão de vida que seja apto a assegurar 

aos integrantes da família saúde e bem-estar, neste incluídos alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e demais serviços sociais indispensáveis
165

.  

Da simples análise do texto expresso da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem podem ser extraídas algumas informações relevantes no que tange ao entendimento 

da amplitude do direito à saúde, a qual, conforme exposto alhures, não consiste apenas em um 

estado de ausência de doenças ou enfermidades, mas também está relacionada a uma série de 

garantias sociais. 

Dessa maneira, a garantia plena do direto à saúde está relacionada com a 

possibilidade de exercício de outros direitos, sejam eles de caráter mais individual, social ou 

transindividual. 

Verifica-se, portanto, que o direito à saúde perpassa e vai muito além do que o 

pensamento reducionista de garantia de medicamentos aos necessitados, leitos de hospitais e 

clínicas médicas, acesso a tratamentos de saúde, mas liga-se também a outros direitos, 

consoante já abordado anteriormente. 

Tal constatação assume relevância no contexto da presente produção 

acadêmica notadamente porque se defende a utilização da extrafiscalidade tributária como 

mecanismo de conferir máxima efetividade ao direito à saúde. Assim, uma vez demonstrado 

que o direito à saúde e bem-estar dos indivíduos está intrinsecamente vinculado a outros 

direitos, demonstra-se o amplo espectro de possibilidade para atuação estatal por intermédio 

de políticas públicas fiscais, especialmente as indutoras.  

Prosseguindo com os principais documentos jurídicos internacionais ratificados 

pelo Brasil que asseguram a garantia do direito à saúde, a Declaração Americana dos Direitos 

e Deveres do Homem, em seu artigo XI, preconiza que todos têm direito garantido de que sua 

saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais relativas à alimentação, vestuário, 

habitação e cuidados médicos, que sejam correspondentes ao nível permitido pelos recursos 

públicos e da coletividade
166

. 
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Este artigo é interessante do ponto de vista em que alarga a concepção de saúde 

também para medidas sanitárias, mas traz uma previsão que gera interpretações divergentes 

que, no Brasil, foi adotada para justificar a falta de investimentos na área da saúde que é 

justamente a questão da possibilidade dos recursos públicos para financiar as ações em saúde, 

tema este que será abordado no tópico próprio. 

Por sua vez, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, em seu artigo 

8º, aduz que os Estados devem adotar as medidas que se fizerem necessárias para alcançar o 

desenvolvimento e assegurar igualdade de oportunidade a todos no acesso à saúde, educação, 

habitação, alimentação, emprego e distribuição de renda
167

.  

Somado ao exposto, o citado artigo da Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento assevera que os Estados devem encorajar a participação popular em todas 

as esferas, como mecanismo importante no desenvolvimento e plena realização dos direitos 

humanos, o que será mais bem analisado adiante, quando se tratar sobre mecanismos 

democráticos de fiscalização para a adoção de práticas tributárias extrafiscais, como meio de 

evitar que a tributação extrafiscal possa servir a interesses pessoais e escusos, mormente em 

um país que tem um histórico de corrupção política. 

A Declaração e o Programa de Ação de Viena, ao tratar sobre o direito à saúde 

em seus artigos 11 e 18 aduz que a descarga ilícita de substâncias e resíduos tóxicos e 

perigosos constituem grave ameaça aos direitos e à saúde de todos, assim como a violência e 

todas as formas de abuso, a exemplo do tráfico de pessoas, devem ser eliminadas, a partir da 

adoção de medidas legislativas em diversas áreas, incluindo em saúde
168

. 

Salienta-se que nesta Declaração está presente um programa de ação, o qual 

determina os princípios norteadores das mudanças propostas, isto é, por intermédio da adoção 

de medidas legislativas que visem a preservar e garantir o direito a saúde, entendido do ponto 

de vista genérico, abarcando inclusive a violência sexual e tráfico de pessoas, que são 

incompatíveis com a condição de pessoa humana. 

Ainda de acordo com a citada Declaração, agora em seu artigo 24, todos os 

Estados têm a obrigação de criar e manter mecanismos adequados nas áreas de saúde, 

educação, e assistência social na promoção e proteção de direitos de setores mais vulneráveis 
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de suas populações e garantir a participação dessas pessoas na busca de soluções para seus 

problemas. 

Verifica-se, portanto, que uma constante que está em voga em alguns dos 

tratados citados é a questão da participação social dos grupos na realização de seus fins e na 

garantia daqueles direitos que eles possuem e querem ver protegidos. Nesse sentido, o que se 

busca também é que a população auxilie as funções estatais na elaboração de políticas 

públicas que compreendam as reais necessidades dos indivíduos e que garantam, com 

efetividade, o direito à saúde.  

A Declaração de Pequim, adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as 

mulheres, por sua vez, prevê a necessidade de atuação estatal para garantir igualdade, 

desenvolvimento e paz, e em seus compromissos assevera que os Estados devem promover o 

desenvolvimento sustentado centrado nas pessoas, a partir da educação, capacitação e atenção 

primária à saúde das meninas e mulheres
169

.  

Outrossim, a Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas, em seu artigo 21 aduz que os povos indígenas têm direito à melhoria de suas 

condições econômicas e sociais, especialmente nas áreas da educação, emprego, saneamento, 

saúde, dentre outras
170

.  

Além disso, no artigo 17, o citado documento jurídico internacional estabelece 

que serão adotadas medidas específicas para proteção das crianças indígenas contra 

exploração econômica e todo trabalho prejudicial à saúde ou desenvolvimento físico ou 

mental, espiritual, moral ou social da criança. 

Inclusive, a propósito da participação popular na elaboração da política 

pública, é interessante anotar o que está exarado no artigo 23 da Declaração das Nações 

Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas, preconiza o direito dos povos indígenas de 

determinar e elaborar prioridades e estratégias para o exercício do seu direito ao 

desenvolvimento, especialmente no que concerne à participação ativa da elaboração e 

determinação dos programas de saúde, habitação e demais programas econômicos e sociais. 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais assevera, 

em seu artigo 12, que os Estados signatários reconhecem o direito de toda pessoa desfrutar o 

mais elevado nível possível de saúde física e mental, com medidas a serem adotadas no 
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sentido de diminuir a mortinatalidade e da mortalidade infantil, melhoria de todos os aspectos 

de higiene do trabalho e do meio ambiente, prevenção e tratamento das doenças endêmicas, 

epidêmicas, profissionais e outras e a criação de condições que assegurem a todos assistência 

médica e serviços médicos em caso de enfermidade
171

.  

Acresça-se ao exposto que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher, em seus artigos 10, item h e artigo 11, item f, 

preconiza o direito à saúde atinente, respectivamente, ao acesso a informação que contribua 

para assegurar o bem-estar e saúde, incluído o planejamento familiar, e a proteção da saúde e 

segurança no ambiente de trabalho, inclusive para fins de reprodução. 

O Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em 

Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) dedica o 

artigo 10 inteiramente para o direito à saúde, indicando que toda pessoa tem direito à saúde, 

nele compreendido o mais alto nível de bem-estar física, mental e social
172

. 

Ademais, citado tratado internacional, no artigo 10, item 2, assevera que para 

dar efetividade ao direito à saúde os Estados signatários devem reconhecer a saúde como bem 

público, adotando medidas como assistência primária à saúde. 

Dentre as medidas, se incluem a extensão dos benefícios dos serviços de saúde 

a todos as pessoas sob jurisdição do Estado, a imunização total contra principais doenças 

infecciosas, prevenção e tratamento de doenças endêmicas, profissionais ou de outra natureza, 

educação da população com referência ao aspecto preventivo e tratamento de saúde e 

satisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco e que, por sua situação 

econômica, estejam mais vulneráveis.  

Já a Convenção Sobre os Direitos das Crianças, em seu artigo 24, aduz que os 

Estados partes, reconhecendo o direito de as crianças obterem o melhor padrão possível de 

saúde e dos serviços destinados ao tratamento de doenças e recuperação de saúde, deverão se 

esforçar no sentido de garantir às crianças os direitos básicos atinentes à sal dignidade
173

. 

Tais direito abrangem a redução da mortalidade, prestação de assistência 

médica e cuidados sanitários, combate de doenças e desnutrição no contexto dos cuidados 
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básicos de saúde mediante aplicação de tecnologia disponível, alimentos nutritivos e água 

com qualidade para ser consumida, haja vista os riscos da poluição ambiental, assegurar às 

mães atendimento pré e pós natal adequado, divulgar para os setores da sociedade os 

princípios básicos da saúde, a importância da nutrição das crianças, da amamentação, da 

higiene e saneamento ambiental e prevenção de acidentes e desenvolver assistência médica 

preventiva e orientação, a partir da educação e planejamento familiar. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, já em seu preâmbulo reconhece a necessidade e importância da acessibilidade aos 

meios físico, social, econômico, e cultural, à saúde, dentre outros, para possibilitar o pleno 

gozo de todos os direitos e liberdades fundamentais
174

. 

Além disso, o artigo 25 da citada convenção, aduz que as pessoas com 

deficiência tem direito a gozar o mais alto nível de saúde, cabendo ao Estado as medidas 

necessárias para tais fins, incluindo os serviços de reabilitação, com programas de saúde 

gratuitos em todas as searas, serviços no sentido de prevenir ou reduzir a possibilidade de 

deficiências adicionais, inclusive em crianças e idosos, serviços de saúde mais próximas de 

sua comunidade, mesmo em zonas rurais, mesma qualidade dos serviços dispensa às demais 

pessoas, vedação a discriminação de tais pessoas na provisão de seguro saúde e seguro de 

vida, prevenção contra a negativa discriminatória de serviços de saúde por causa da 

deficiência
175

. 

Outrossim, no contexto da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

que traz um planejamento de ações com o objetivo de promover a vida digna para todos os 

indivíduos, há o estabelecimento de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS – 

dentre os quais ODS número 3 é singularmente voltado ao tema ora discutido, uma vez que 

trata acerca da saúde e bem-estar
176

. 

Nesse sentido, o objetivo da ONU até o ano de 2030 é reduzir a taxa de 

mortalidade materna global, bem como dos recém-nascidos e menores de 5 anos, erradicar as 

epidemias de doenças transmitidas pela água, reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de 

substâncias, incluindo entorpecentes e álcool, reduzir mortalidade prematura por doenças não 

transmissíveis pela prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar, dentre 

outras medidas. 
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Eis, em síntese, os principais documentos jurídicos internacionais que 

estabelecem para os Estados signatários as diretrizes basilares de atuação para garantia da 

saúde das pessoas, a partir de medidas legislativas e atuações positivas na elaboração e 

reformulação de políticas públicas que visem a efetividade do direito à saúde. 

 

 

3. 3 A ANTÍTESE ENTRE O DEVER ESTATAL DE GARANTIR O ACESSO À 

SAÚDE E A PRETENSA ESCASSEZ DE RECURSOS PÚBLICOS PARA 

ATENDIMENTO AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL  

 

A implementação de direitos aos cidadãos demanda um custo a ser suportado 

pelo ente estatal, ainda que se tratem daquelas garantias mais voltadas para as liberdades civis 

e políticas, como aquelas intervencionistas de cunho social, tais como a saúde e educação. 

Nesse sentido, é inegável que o Estado necessita de recursos financeiros para o 

desenvolvimento de suas atribuições constitucionais.  

Sob este enfoque, um dos mecanismos de que se vale o Estado para angariar 

receita e viabilizar a garantia dos direitos é a instituição de diversos tributos, cujas 

competências estão devidamente delineadas nos enunciados normativos da Constituição 

Federal. 

CANOTILHO (1998)
177

 chega a asseverar que a reserva do possível é utilizada 

com maneira de incutir a ideia de que os direitos sociais apenas existirão se e quando existir 

dinheiro nos cofres públicos. 

Ocorre que as necessidades humanas são ilimitadas, enquanto que, em tese, os 

recursos econômicos estatais são finitos, razão pela qual não se pode conferir tudo a todos. 

Assim, o equilíbrio econômico e financeiro do Estado não permite que seja conferido tudo a 

todos indistintamente, sendo permitido apenas exigir do ente estatal aquilo que seja 

socialmente aceitável e que esteja intimamente relacionado com a dignidade da pessoa 

humana, atendidos os ditames da razoabilidade e proporcionalidade. 

Nesse contexto, em que se alega a limitação dos orçamentos públicos 

associados ao elevado custo da garantia dos direitos com assento constitucional, no Brasil 

tem-se suscitado a aplicação da teoria da reserva do possível de maneira aleatória e 

desprovida de dados que sustem as alegações, o que tem contribuído consideravelmente para 

a limitação da própria eficácia da Constituição Federal. 
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Em outras palavras, tem-se subordinado a efetividade dos enunciados 

normativos garantidores de direitos do texto supremo à disponibilidade de recursos 

financeiros dos cofres públicos, dentre eles o direito à saúde dos indivíduos, ou seja, a 

garantia da saúde pública, não obstante ser prevista na Constituição Federal e nos tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário, tal direito estaria sujeito à existência de 

recursos. 

Nesse panorama, insta que sejam tecidas algumas considerações acerca da 

gênese da teoria da reserva do financeiramente possível, com o escopo de averiguar se o ente 

estatal tem o dever de garantir o acesso mínimo à saúde sob os aspectos preventivo e curativo, 

ou se a satisfação dos direitos basilares dos indivíduos está sujeita a existência de recursos. 

A reserva do possível é oriunda da doutrina e jurisprudência alemã, surgindo a 

partir do caso em que alguns estudantes solicitaram ao judiciário da Alemanha que fosse 

reconhecido o seu direito de ingresso em vagas de universidade pública para o curso de 

medicina, sob o pleito do acesso universal ao curso educacional superior, estampado na 

Constituição
178

. 

Diante deste caso, o Tribunal alemão denegou o pedido formulado pelos 

estudantes, sob a justificativa de que ao Estado caberia garantir as necessidades básicas dos 

cidadãos, atrelados ao mínimo existencial, e que todos os direitos, apesar de em algum 

momento albergados pela Constituição Federal, teriam sua concessão adstrita a existência de 

recursos financeiros
179

. 

A essência da teoria da reserva do possível pode ser verificada, portanto, no 

sentido de que o Estado apenas estaria legitimado a recursar o oferecimento de algum direito 

ou garantia prevista no ordenamento jurídico quando o que se está pleiteando fosse além do 

considerado mínimo existencial, ou seja, além do que é essencial para viver minimamente 

com sua dignidade respeitada, enquanto cidadão. 

Evidenciado, portanto, que ao contrário do que amplamente utilizado pelas 

administrações públicas federal, estadual, distrital e municipal, o orçamento público ou a falta 

de previsão de recursos não pode ser arguido como percalço a plena satisfação de direitos 

basilares, especialmente no que concerne à saúde e bem-estar. 
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Isso porque a saúde é um direito completamente interligado com as demais 

garantias individuais, sociais e com a própria existência digna e sadia, mormente quando se 

analisa sob a perspectiva física e mental, quer dizer, a saúde está vinculada ao exercício de 

todos os demais direitos constantes na Constituição Federal. 

Além disso, é importante ressaltar que o caso da apreciação alemã, o Tribunal 

daquele país entendeu que não seria razoável se exigir que o Estado garantisse o ingresso no 

ensino superior ao indivíduo. Ou seja, não se trata sequer de direitos básicos de educação 

fundamental, saúde, alimentação, moradia, vestimentas, mas sim de um direito de ingresso em 

faculdade de ensino superior.  

De acordo com OLSEN (2006)
180

 a reserva do possível apenas seria legitimada 

se houvesse uma comprovação de que a escassez de recursos não é passível de ser 

solucionada de outras maneiras ou se as alocações de recursos em detrimento da garantia do 

direito pleiteado seriam efetivamente adequadas, necessárias e proporcionais em sentido 

estrito. 

Ressalta-se, dessa forma, que a reserva do possível apenas tem sua razão de ser 

quando se comprova que não há mecanismos de angariar recursos para financiar a execução 

de direitos de caráter social e prestacionista, desde que passem por uma análise e filtro da 

adequação, necessidade e proporcionalidade. 

Desta forma, é necessário explicar por que se considera um bem ou direito 

mais relevante do que outro, alocando toda a disponibilidade financeira na satisfação de um 

interesse em detrimento de outro. 

Essa questão é interessante e merece ser mais bem abordada, uma vez que se 

verifica que o Estado brasileiro, que não dispõe de recursos financeiros para garantir o direito 

a saúde de qualidade, com reserva do possível, mas que renuncia a receita de milhões de reais 

para grandes empresários que estão em débito para com o erário. Por que se pode abrir mão 

desta receita, mas não se pode abrir mão de outros tributos? 

Apesar de não haver consenso entre os doutrinadores e os países entre o que 

comporia o núcleo essencial do mínimo existencial, que entraria no rol de prestações 

obrigatórias pelo Estado, pode-se depreender da análise dos conceitos de estudiosos acerca do 

tema que se tratam de condições e prestações mínimas que garantem a dignidade do ser 

humano, em ultima ratio. 
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Interessante que para SGARBOSSA (2010)
181

 se procede a distinção entre o 

mínimo vital (fisiológico) e o mínimo sociocultural. Enquanto este se refere às condições 

relativas à vida em sociedade, o primeiro refere-se aos aspectos mais biológicos, sendo 

necessário garantir tanto aspectos socioculturais como fisiológicos para garantir a dignidade 

humana.  

O mínimo existencial, portanto, serve de parâmetro para verificar se a 

aplicação da reserva do possível é legitima constitucionalmente ou não. 

Com efeito, as previsões de lazer, trabalho, moradia, alimentação, exercício de 

direitos políticos passivos e/ou ativos, planejamento familiar, enfim todos os direitos e 

garantias concedidos aos indivíduos apenas possuem razão de ser se houver um cidadão em 

condições físicas e psíquicas de exercitá-lo, sob pena de se constituir um ordenamento 

jurídico que não passa de uma folha de papel, parafraseando LASSALLE (1998)
182

. 

Não é demasiado ressaltar que a reserva do possível se aplica em um contexto 

político, econômico e social totalmente diverso do brasileiro. Nesse sentido, o Brasil é uma 

nação ainda em desenvolvimento e que não atingiu níveis satisfatórios de garantia de direitos 

básicos aos seus nacionais, diferentemente da Alemanha, realidade na qual o poder público já 

confere meios para que o indivíduo possa ter suas necessidades básicas, minimamente 

satisfeitas. 

Nesse contexto, insta que sejam estabelecidas as linhas gerais acerca do que se 

entende por mínimo existencial, uma vez que se trata de conceito jurídico amplo e 

indeterminado. Contudo, ao menos para fins deste trabalho, o mínimo existencial pode ser 

concebido como aqueles direitos atrelados mínima e essencialmente à saúde, alimentação, 

moradia e educação.  

PERLINGEIRO (2013)
183

 assevera que o mínimo existencial não poderia 

jamais ficar condicionado à edição de uma lei ou alocação de determinado recurso na peça 

orçamentária de um Estado, uma vez que se trata de direito insculpido pelo poder constituinte 

originário, gozando de máxima efetividade e que seu não oferecimento caracteriza omissão 

inconstitucional. 

Diante do exposto, pode-se depreender que não cabe falar em reserva do 

possível quando se trata da inobservância do mínimo vital na questão dos direitos sociais, em 
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especial o direito à saúde, em que a grande maioria das questões é de caráter essencial e por se 

tratar de um direito que se esparge e irradia por todos os outros.  

A prestação de direitos que perpassam o mínimo da existência digna dos 

cidadãos é que estaria sujeita à avaliação das disponibilidades e capacidades financeiras do 

Estado, notadamente porque tem outras prioridades. Contudo, não se pode simplesmente 

negar todos os pedidos, sob justificativa de ausência de recurso, sob pena de inobservância ao 

que preconiza a Constituição Federal. 

É interessante ressaltar que a reserva do possível pode até ser um argumento 

válido pelo Estado. No entanto, apenas poderá ser invocada quando os direitos basilares dos 

cidadãos forem efetivamente garantidos, a partir da aplicação de uma política pública estatal 

equilibrada, pensada e efetiva.  

Nesse contexto, SARLET (2008)
184

 assevera que a reserva do possível possui 

uma dimensão tríplice, abrangendo a disponibilidade fática de recursos para garantia dos 

direitos fundamentais; a jurídica relacionada a recursos materiais e humanos e sua distribuição 

de receitas, o que se relaciona com as competências legislativa, orçamentária, legislativa, 

administrativa e equacionamento da federação; a perspectiva do titular do direito relacionada 

a proporcionalidade no que tange à exigibilidade do direito. 

O enfoque do trabalho versa justamente sobre a disponibilidade jurídica 

vinculada aos recursos materiais e humanos, do orçamento e da legislação, notadamente 

porque se pretende propor a adequação da política fiscal tributária de maneira a aplicar 

faticamente os estudos empreendidos na fase de elaboração da política pública para a garantia 

do direito à saúde. 

É justamente nesse contexto que surge a relação da garantia de direitos a saúde 

a partir da ótica da extrafiscalidade, uma vez que o Estado não pode simplesmente alegar 

ausência de recursos para investimentos em áreas de prevenção à saúde da população, sem 

olvidar, por óbvio, a necessidade de condutas proativas. 

Exsurge, portanto, a imperiosa necessidade de uma política pública fiscal mais 

voltada para o segmento da extrafiscalidade, no sentido de reestruturar o sistema tributário de 

maneira a permitir que a função extrafiscal possa ser utilizada, de maneira mais efetiva e 

eficaz, na garantia da saúde dos indivíduos. 
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 Outrossim, a elaboração de uma política pública fiscal envolvendo o direito à 

saúde, especialmente tendo em vista a relação íntima entre a dignidade humana e a reserva do 

possível. A elaboração do orçamento com a previsão das despesas e receitas, definição das 

metas e prioridades deve levar em consideração o sopesamento do que merece maiores 

investimentos
185

. 

Não se olvida e ignora que os direitos sociais, dentre eles a saúde, demandam 

um investimento estatal em áreas estratégicas. Todavia, no Brasil mais se utiliza a reserva do 

possível como justificativa para a ineficiência estatal no cumprimento dos deveres 

constitucionais do que efetivamente a falta de recursos. 

Os direitos sociais que tem a principal função de garantir as pessoas menos 

abastadas melhores condições de vida, não obstante previstos na Constituição Federal, no 

ordenamento interno e internacional muitas vezes são desprovidos de efetividade e eficácia 

notadamente porque os seus destinatários não possuem meios de expressar a sua vontade 

política de maneira contundente
186

.  

PERLINGEIRO (2013) ainda pontua que os constantes choques existentes 

entre o mínimo existencial e a reserva do possível possuem a sua gênese na atuação omissa 

por parte do Executivo e do Legislativo, que são os representantes da população no Congresso 

Nacional, deixando-se para que o Judiciário intervenha nas políticas públicas estatais
187

. 

Tal fato assume maior relevância notadamente quando se verifica e estuda que 

essa omissão se refere ao direito social à saúde, o qual tem em suas diretrizes básicas a 

necessidade de participação da comunidade, justamente por ser necessário a atuação dos 

representantes do povo na elaboração das políticas públicas voltadas para a garantia e 

preservação da saúde. 

O exposto até o presente momento serve de alerta, mormente porque não raras 

vezes o Estado se utiliza da teoria da reserva do possível para deixar de ter uma efetivação de 

direito fundamental social, alegando a inexistência ou falta de recursos públicos.  

Percebe-se, na realidade, uma falta de vontade política notadamente porque as 

receitas estatais são altíssimas, em contrapartida com investimentos escassos e mal 
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empregados. É necessário haver um planejamento mais bem elaborado e acabado, de maneira 

a viabilizar a melhoria do direito à saúde. 

A reserva do possível não deve se aplicar quando se trata de política pública de 

investimento em áreas basilares na saúde, educação, moradia, vestuário, enfim, nas condições 

mais basilares de vida dos seres humanos. E trata-se disso no presente caso notadamente 

porque se demonstra claramente a relação existente entre todos estes direitos e a saúde, a qual 

é analisada em todos os seus aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

4 A EXTRAFISCALIDADE NA POLÍTICA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA: 

ANÁLISE DE COMO A TRIBUTAÇÃO INDUTORA PODE SER UTILIZADA NA 

GARANTIA DA SAÚDE 

 

Demonstrado que o direito à saúde possui um viés preventivo e curativo, assim 

como que a extrafiscalidade é um instrumento constitucional passível de utilização na garantia 

deste direito social fundamental insta que sejam tecidos alguns comentários acerca da 

necessidade de implantação de uma política pública tributária coesa, coerente e apta a tutelar 

o bem-estar dos indivíduos. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta caráter programático em diversas 

normas, inclusive naquelas pertinentes aos direitos sociais. Entretanto, ainda que a eficácia de 

alguns destes direitos seja plena, é indiscutível a necessidade de elaboração de políticas 

públicas tributárias e o estabelecimento de normas com o escopo de ampliar e concretizar os 

direitos fundamentais positivos
188

. 

De acordo com DIAS (2012)
189

 a política pública trata-se de um conjunto de 

princípios e estratégias de ações governamentais destinados a solucionar os problemas 

estatais. Nesse mesmo sentido, THOENIG (1985)
190

 sustenta que a política pública é um 

conjunto de medidas concretas, nas quais se tomam decisões acerca da alocação correta dos 

recursos, que tem um público-alvo, estabelece metas e objetivos claros a serem perseguidos e 

estejam inseridas em um quadro geral de ação. 

GRAU (2003)
191

 afirma que a política pública é a expressão de um ato 

intervencionista estatal na ordem social, de maneira a atingir o interesse público. 

Portanto, uma política pública – seja ela tributária ou não – é uma ação 

governamental que tem por objetivo preservar e garantir efetivamente o direito dos cidadãos 

reconhecido por algum documento jurídico, seja ele a Constituição, tratado internacional ou 

lei infraconstitucional
192

.  
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Transportando o conceito de política pública para a seara do sistema tributário, 

Mello
193

 assevera que a política tributária deverá ser orientada a partir da finalidade que se 

quer alcançar, das premissas e definições acerca do que será tributado, em que grau e qual a 

motivação da exação fiscal, sendo parte integrante da política governamental fixada com a 

finalidade de reduzir os riscos de doenças e outros agravos, a partir de ações econômicas e 

sociais
194

. 

Evidenciado está, portanto, que a política pública tributária pode ser utilizada 

para atingir finalidades próprias, entre elas a redução do déficit na garantia do direito de 

segunda dimensão atinente à saúde. 

Assim, a política fiscal é aquela que, interligada com as demais diretrizes de 

governo, se relaciona aos tributos que devem ser instituídos, majorados ou reduzidos com o 

escopo de atingir as metas e prioridades estabelecidas previamente pelo plano de governo em 

suas vertentes. 

Neste patamar, convém salientar que a mencionada política pública tributária 

extrafiscal deve ser implantada e analisada em consonância e compatibilidade com o aspecto 

fiscal – arrecadatório – de maneira a se proceder com a otimização da prestação do serviço 

público de saúde, de maneira que sejam adotadas posturas pautadas em estudos previamente 

elaborados com o objetivo de não prejudicar a necessária arrecadação de receitas para custeio 

dos gastos públicos, também na área da saúde. 

Isso porque não se olvida que a garantia de quase a totalidade de direitos por 

parte do Estado é custeado pelos tributos arrecadados. E mais: a própria garantia do acesso à 

saúde, a partir da construção e manutenção de hospitais, aquisição de medicamentos e 

aparelhos de qualidade para atendimentos básicos, contratação de profissionais capacitados, 

dentre outros aspectos é possível graças às receitas públicas tributárias.  

Todavia, a real intenção de utilizar a tributação extrafiscal é para possibilitar e 

garantir a saúde de maneira igualmente eficaz, voltada para o aspecto preventivo, relativo à 

melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

Nesse sentido, chama a atenção o fato de que nos países mais desenvolvidos, a 

relação entre a carga tributária e a contraprestação de serviços públicos qualitativos é muito 

equivalente. Ou seja, há Estados que, não obstante possuam uma elevada carga tributária, 
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prestam ou põem à disposição dos contribuintes serviços com um elevado padrão, o que 

reflete o eficaz reinvestimento dos valores obtidos por intermédio dos tributos. 

Todavia, no Brasil, apesar de a carga tributária ser elevada, os retornos em 

benefícios para a sociedade são parcos e decorrentes de um reinvestimento desordenado, 

especialmente no que se refere a garantia do bem-estar dos seus cidadãos e na concretização 

dos direitos de segunda dimensão, se comparado com outros Estados. 

Nesse sentido, de acordo com dados publicados no ano de 2017, o Brasil tinha 

a 14ª (décima quarta) maior carga tributária do mundo, atrás apenas da Dinamarca, Finlândia, 

Bélgica, França, Itália, Suécia, Áustria, Noruega, Luxemburgo, Hungria, Eslovênia, 

Alemanha e Islândia
195

. 

Todavia, no comparativo do índice de retorno ao bem-estar da sociedade, a 

partir da relação entre carga tributária e o índice de desenvolvimento humano (IDH), o Brasil 

ocupava a 30ª posição, atrás de países como Grécia e Argentina
196

. 

Ademais, a Dinamarca possuía a maior carga tributária do mundo (equivalente 

a 45,2% do seu Produto Interno Bruto) e ocupava apenas a 28ª Posição no ranking de índice 

de retorno ao bem-estar da sociedade, enquanto que países como o Uruguai (com varga 

tributária de 26,3% do Produto Interno Bruto) e Coreia do Sul (cuja carga tributária total é de 

24% do Produto Interno Bruto) ocupavam, respectivamente, as posições 11ª e 2ª no ranking 

de retorno de benefícios a população
197

. 

Tais fatores, associados aos demais já expostos nas linhas anteriores, são aptos 

a demonstrar que a tributação, por si só, não contribui para a melhoria da prestação dos 

serviços públicos. 

Os dados alarmantes chamam a atenção para a ineficiência na elaboração das 

políticas públicas de garantia e acesso dos cidadãos aos serviços básicos atinentes ao mínimo 

existencial, notadamente de saúde, alimentação, segurança, vestuário, que, em última análise, 

se relacionam intimamente com a saúde. 

De acordo com o diretor técnico do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 

da Receita Federal do Brasil (Sindifisco-CE) o problema maior acerca dos tributos brasileiros 
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não é tanto em relação a carga tributária ser alta, mas sim o retorno dos valores arrecadados  

em prestações para os indivíduos
198

. 

Ainda de acordo com o citado diretor há uma sobrecarga nos tributos em 

relação ao consumo, o que não acontece com relação a tributação da renda e dos lucros e 

dividendos empresariais. Exemplo disso é que no Brasil, 50% (metade) da carga tributária é 

apurada com relação ao consumo, enquanto que nos Estados Unidos é apenas 17% (dezessete 

por cento) da carga tributária incide sobre o consumo. Em contrapartida, a carga tributária 

estadunidense incidente sobre a renda e patrimônio é de 50% (metade), enquanto que no 

Brasil é de apenas 19% (dezenove por cento) da carga total
199

. 

Conforme se depreende das asseverações acima, a carga tributária brasileira 

não é apenas alta, mas também injusta, na medida em que tributa demasiadamente o consumo 

em detrimento da renda e não aplica efetiva e eficazmente o princípio tributário da capacidade 

contributiva, uma vez que não há diferença de tributação entre quem tem mais ou menos 

recursos
200

. 

Exposto o cenário atual da tributação brasileira, é necessário ressaltar que, 

ordinariamente, as políticas públicas são levadas a cabo por intermédio do emprego dos 

recursos obtidos com as receitas fiscais. Todavia, também existe a possibilidade de o Estado 

implementar uma política pública para atingir determinado interesse social e coletivo por 

intermédio de isenções, anistia, diferimento de obrigações tributárias, deduções, dentre 

outros
201

. 

Trata-se de uma maneira de atuação em que, ao invés de recolher os tributos 

para os cofres públicos e, posteriormente, empregar os valores em ações positivas visando a 

garantia dos direitos sociais, já se aplicam os recursos de maneira ficta, não precisando os 

valores monetários serem transferidos para o Estado. 

É por essa razão que tecnicamente se prefere utilizar a nomenclatura gasto 

tributário, ao invés de benefício tributário, notadamente porque se deixa de arrecadar, sendo 

um gasto público indireto
202

. 
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Nesse contexto, a questão que exsurge é justamente a de elaborar as bases de 

uma política tributária extrafiscal sólida, coerente e coesa, de maneira a estabelecer 

previamente os benefícios fiscais que serão oferecidos para aquelas situações que de alguma 

maneira contribuam para a garantia e preservação da saúde e, em contrapartida, aumente a 

exação ou impeça qualquer benefício tributário às ações que prejudiquem o direito social ora 

tratado. 

Por tais razões, é patente a necessidade de uma mudança na postura tributária, 

enquanto política pública estatal, a qual merece ser reformulada com o escopo de auxiliar o 

Estado no cumprimento de seu mister, em especial, na garantia da saúde e bem-estar dos 

indivíduos. 

É de ressaltar que a política fiscal tem seu escopo abarcado pelas políticas 

governamentais, de maneira que os objetivos estatais podem ser atingidos não apenas por 

intermédio de uma política tributária arrecadatória, mas pelo estabelecimento de um programa 

do Estado que tenha o objetivo de satisfazer os anseios da população, privilegiando privilegiar 

aqueles direitos que são essenciais, tais como saúde, educação, moradia, vestuário, 

alimentação qualitativa dentre outros
203

. 

A elaboração da política tributária deve voltar suas atenções para analisar o 

sistema tributário e verificar se este é justo, isonômica, se observa a capacidade contributiva e 

contribui para o desenvolvimento social e das liberdades públicas
204

, sem olvidar que a 

eficiência da política tributária a ser adotada necessita da observância aos princípios da 

neutralidade, equidade, progressividade e simplicidade
205

. 

BRITO FILHO (2006)
206

, ao tratar sobre as ações afirmativas – que nada mais 

são do que políticas públicas – faz referência às lições de Dworking no que concerne ao 

estabelecimento de três critérios básicos para sua implementação, quais sejam, a justiça, 

adequação e eficiência. Esses três elementos devem estar presentes em todas ações e políticas 

públicas, quer sobre saúde ou qualquer área em que o Estado atue. 

A justiça significa que a política pública deve ser compatível com os princípios 

gerais do direito e da sociedade a qual ela vai ser aplicável, com vistas a corrigir uma 

distorção existente no plano fático. Desta feita, a justiça de uma política pública de saúde no 
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Brasil pode ser inferida dos próprios enunciados normativos previstos na Constituição Federal 

e nos demais tratados internacionais de que o Brasil faz parte, na condição de provedor deste 

direito fundamental a seus cidadãos. 

O aspecto da adequação diz respeito à possibilidade de as medidas a serem 

adotadas por intermédio da política pública possuírem aptidão genérica para contribuir para a 

minimização da situação empírica caótica na prestação do serviço de saúde pública. 

Por sua vez, a eficiência da política pública deve estar relacionada à 

possibilidade de, concretamente, haver uma modificação da situação concreta para melhor, 

corrigindo o problema de acesso à saúde, sob os aspectos preventivo e repressivo. 

Assim, resta demonstrado que todos os requisitos apontados para a aplicação 

de uma ação afirmativa com o objetivo de melhorar a saúde e bem-estar dos indivíduos são 

atendidos, razão pela qual não há que se falar em impossibilidade de utilização da política 

pública extrafiscal na consecução deste objetivo. 

Conforme aduz BALEEIRO (1993)
207

, a política tributária racional deve se 

preocupar em manter o equilíbrio entre o consumo, a produção, a poupança, o investimento e 

o pleno emprego, sob pena de acontecerem perturbações e graves consequências para a 

sociedade caso haja a hipertrofia de um destes aspectos em detrimento dos demais. 

Por fim, na análise da extrafiscalidade enquanto política pública tributária a ser 

adotada pelo ente estatal é importante explanar o conceito de externalidades abordado por 

MANKIW (2010)
208

, as quais podem ser entendidas como ações em que terceiros são 

atingidos, positiva ou negativamente, em decorrência de uma conduta para a qual não 

concorreram. 

Desta forma, a política pública nada mais é do uma atuação estatal 

intervencionista no sentido de garantir direitos e prerrogativas conferidas aos cidadãos, a 

partir da correção das externalidades. 

A extrafiscalidade é, portanto, um aliado do gestor público na consecução da 

finalidade de atingir a observância de todos os direitos constitucionais no aspecto da saúde, da 

garantia do desenvolvimento social e econômico, dentre outros aspectos, sendo o Estado 

necessário interventor para garantia do bem estar da sociedade. 

Impende ressaltar que uma Política Pública que tenha lastro na utilização da 

extrafiscalidade reclama o estabelecimento de um planejamento bem elaborado e de medidas 
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entre o Executivo e Legislativo federal, estadual e municipal pensadas em conjunto, de 

maneira a estabelecer uma política mais eficiente. 

 

 

4.1 HIPÓTESES PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO DA EXTRAFISCALIDADE NA 

GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. 

 

Diante das premissas estampadas nas linhas anteriores cumpre que sejam 

traçadas algumas medidas extrafiscais que estão intimamente relacionadas com a melhoria da 

saúde e bem-estar dos indivíduos e que podem servir de estímulo para práticas mais saudáveis 

e preventivas que auxiliam na qualidade de vida. 

Nesse diapasão, um dos grandes problemas mundiais dos últimos anos em 

questão de saúde é a obesidade, a qual, em apertada síntese, pode ser conceituada como 

aumento da quantidade de gordura no corpo humano, o que constitui fator de risco para 

diversas outras enfermidades que estão direta ou indiretamente relacionadas ao sobrepeso
209

.  

Dentre as causas dessa problemática social podem ser citados alguns dos 

hábitos da modernidade, especialmente o sedentarismo e a má educação alimentar, 

caracterizada pela ingestão crescente de gêneros alimentícios e bebidas que acarretam 

prejuízos para a saúde dos indivíduos.  

De acordo com dados do Ministério da Saúde, no ano de 2011 a saúde pública 

dispendeu o importe de R$ 488 (quatrocentos e oitenta e oito) milhões de reais com doenças 

relacionadas ao sobrepeso
210

. 

Tais dados refletem a necessidade de mudança da cultura alimentar do 

brasileiro e o Estado, conforme visto alhures, não apenas tem a faculdade constitucional de 

agir no domínio jurídico econômico, mas também o dever de induzir comportamentos 

aceitáveis e desejáveis dos cidadãos, tendo em vista o seu dever de garantia da saúde. 

É neste cenário que a extrafiscalidade pode atuar de maneira intensa, 

notadamente na formação e divulgação de uma cultura mais preocupada com a questão do 

peso, não apenas como um aspecto estético, mas principalmente como meio de melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. 
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Uma das medidas que podem ser adotadas nesse contexto é a previsão de 

incentivos tributários para produtos com menor teor de gorduras, sódio, glicose e outras 

substâncias que acarretam enfermidades e, em contrapartida, o aumento dos tributos de 

produtos enlatados, processados e industrializados, em geral. 

Acresça-se ao exposto que a Organização Mundial da Saúde, no exercício de 

suas atribuições, recomendou que os países aumentassem os tributos incidentes sobre 

refrigerantes e bebidas açucaradas, com o escopo de combater ou reduzir o elevado 

crescimento do sobrepeso e obesidade. 

Com base em tal recomendação, há inclusive um Projeto de Lei 8541/17, que 

está em análise na Câmara dos Deputados com o escopo de tornar a recomendação da OMS 

um enunciado normativo vigente no ordenamento jurídico interno brasileiro, aumentando 

tributos tais como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) o qual tem nítido caráter 

extrafiscal.  

Igualmente, ainda em relação á citada recomendação da OMS de aumentar os 

tributos sobre bebidas açucaradas por intermédio dos tributos que visem a diminuir o 

consumo de tais produtos e a prevenção de doenças decorrentes da ingestão das bebidas, o 

Conselho Nacional de Saúde recomendou ao Ministério da Fazenda que utilize os recursos 

para financiar políticas de combate à obesidade infantil
211

. 

Essas pequenas ações, em um contexto de política pública tributária extrafiscal 

que se utilize dos tributos, nos termo da Constituição Federal e da lei para paulatinamente 

aumentar a tributação em determinados produtos e reduzir em outros, permitirá uma mudança 

de hábitos dentre os brasileiros, notadamente no que se refere à alimentação
212

. 

Isso porque, em um país cuja realidade social é bem diversa do ideal, o que se 

verifica é a necessidade de as pessoas adquirirem produtos extremamente ofensivos à saúde, 

pois simplesmente deve-se optar entre comer um produto que faz mal ou ficar com fome, uma 

vez que os preços dos alimentos mais benéficos para a saúde são altos e o padrão de renda 

médio dos brasileiros é baixo. 

A tributação indutora, portanto, encontra um nicho de atuação muito 

interessante na questão alimentar, a partir da concessão de benefícios, isenções e imunidades 

para fornecedores cujos produtos sejam naturais, livres de agrotóxicos e demais toxinas, 
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contenham níveis baixos de gorduras, sódio, glicose, corantes e que façam mais bem a saúde 

em detrimento do aumento da tributação dos que tem o efeito reverso. 

Conforme visto alhures, a tributação extrafiscal não pode chegar a ponto de 

impedir que uma pessoa que queira adquirir um produto que sabidamente faça a sua saúde 

possa compra-lo, uma vez que o tributo não pode ter caráter de sanção e confisco. Todavia, 

pode-se dificultar o acesso a tais produtos e, em contrapartida, facilitar a aquisição de 

produtos mais benéficos.  

Nessa empreitada de utilizar a tributação indutora para benefício da saúde por 

intermédio da alimentação, há duas premissas verdadeiras que devem ser levadas em 

consideração, a saber, os consumidores normalmente irão adquirir produtos mais baratos e as 

pessoas comem e se alimentam mal porque os produtos que agridem menos o organismo, via 

de regra, são mais caros. 

Assim, se for mudada a lógica, reduzindo a tributação do consumo de produtos 

melhores e aumentando de consumos maléficos para o bem-estar dos indivíduos, se melhorará 

a saúde, a qualidade de vida das pessoas, a expectativa de vida, dentre outros aspetos. 

O ideal é repensar a política tributária alimentar, dando primazia para os 

alimentos mais naturais, com menos conservantes, corantes e demais elementos artificiais que 

prejudicam a saúde e bem-estar dos indivíduos, em contrapartida com o aumento dos tributos 

de produtos alimentícios menos saudáveis
213

. 

Experiências internacionais em países como o México demonstram a 

plausibilidade da tributação como mecanismos de melhorar a qualidade de alimentação das 

pessoas. Nesse sentido, o governo mexicano ampliou a tributação em 10% (dez por cento) 

sobre bebidas açucaradas e obteve uma redução de 12% (doze por cento) no consumo destes 

alimentos.  

Isso é importante porque o México gastava 5,5 bilhões de dólares anualmente 

para problemas de saúde relacionados a obesidade e a diabetes, dinheiro este que reduzido, 

poderia ser utilizado na utilização da infraestrutura do país e em outras áreas, inclusive, na 

própria saúde
214

. 

Interessante ressaltar que uma pesquisa efetuada pelo Datafolha a pedido a 

Organização Não Governamental ACT, no ano de 2017, apontou que 74% (setenta e quatro 
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por cento) dos entrevistados iriam reduzir o consumo de refrigerantes e sucos industrializados 

diante de um possível aumento de impostos
215

. 

Todavia, há quem possa criticar o aumento de tributos sobre alimentação, sob 

o argumento de que tal elevação iria atingir apenas os mais necessitados e os setores de menor 

renda da população brasileira.  

Ocorre que, de acordo com estudos publicados na revista Lancet, o aumento 

dos tributos em alimentos, bebidas e tabaco sugere que, ao longo prazo, os benefícios são 

melhores que os malefícios, notadamente porque se evitam gastos com despesas médicas e há 

um relativo acréscimo na renda, uma vez que as pessoas vivem e produzem mais
216

. O citado 

estudo foi realizado em relação a impostos e sua relação com doenças cardiovasculares, 

respiratórias e diabetes. 

É importante salientar também que a tributação não incidirá sobre todos os 

alimentos, mas apenas sobre aqueles mais prejudiciais à saúde, notadamente os 

ultraprocessados, não devendo se aplicar aos produtos de primeira necessidade, tais como 

grãos, cerais, carnes, vegetais, frutas e verduras
217

.  

Exemplificativamente, na Hungria foi adotado o aumento de 4 (quatro) 

centavos no preço das bebidas e alimentos com altas quantidades de açúcar e sódio. Após essa 

mudança, a queda na compra dos citados produtos foi de 16% (dezesseis por cento)
218

.  

Além disso, 40% (quarenta por cento) dos produtos ultraprocessados húngaros 

tiveram a sua fórmula adaptada para se tornar mais saudável e livre da tributação extra, o que 

consiste em benefício para os consumidores, produtores e para o Estado, uma vez que os 

cidadãos estão consumindo produtos de melhora qualidade e menos nocivos à saúde, os 

fornecedores estão pagando menos impostos e o Estado está atuando de maneira preventiva na 

garantia da saúde dos cidadãos
219

.  
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Ademais, o relatório de políticas fiscais para dieta e prevenção de doenças não 

transmissíveis sustenta que as medidas extrafiscais na seara de alimentos e bebidas para os 

quais há uma alternativa mais saudável – especialmente os ricos em gorduras saturadas, trans, 

açucares livres ou sal – indica que o aumento dos preços conduz a uma redução seu 

consumo
220

. Dentre os países que tem adotado medidas nesse sentido estão a Hungria, 

Filipinas, África do Sul, Reino Unido e Irlanda do Norte. 

Conforme se depreende do exposto, a tributação pode contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida e alimentação dos indivíduos, bem como para a qualidade dos 

produtos postos em circulação no mercado, uma vez que os tributos mais elevados para 

mercadorias que tenham em sua fórmula elementos nocivos à saúde, forçam as empresas 

fornecedoras a mudar a qualidade de seus produtos para melhor, no que se refere ao quesito 

da saúde. 

Passando da questão relativa à alimentação, impende salientar que nos anos de 

2008 a 2011 o custo de internações por acidentes com motociclistas pagas pelo Sistema Único 

de Saúde aumentou 113% (cento e treze por cento), de acordo com o Ministério da Saúde
221

.  

Essas estatísticas demonstram claramente a necessidade de alteração da 

política tributária que esteja associada à reeducação de trânsito, como mecanismo de frear 

esse aumento dos custos suportados pelo SUS em acidentes de trânsito, que no mais das vezes 

são evitáveis e decorrentes de atitudes imprudentes, tais como fazer conversões e 

ultrapassagens proibidas, andar com excesso de velocidade, falta de cordialidade entre 

motoristas e motociclistas. 

Nesse sentido, medidas extrafiscais que podem ser adotadas na redução desses 

gastos seria o aumento dos tributos de IPVA e licenciamento dos veículos vinculados ao 

proprietário que, de alguma forma, esteja envolvido em acidentes de trânsito ou que teve 

contra si alguma multa aplicada. 

De outro lado, aqueles motoristas que respeitam as leis de trânsito, não estão 

envolvidos em acidentes e que não tem contra si infração administrativa relativa à condução 

de veiculo automotor no ano-calendário anterior, deveriam ser agraciados com redução de 

IPVA, tributo de competência estadual. 
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 Esta seria uma medida tributária que, associada a melhor fiscalização, 

contribuiria para a redução dos gastos e número de mortes e acidentes no trânsito. Ressalta-se, 

portanto, a necessidade de utilização da tributação extrafiscal em conjunto e em relação de 

complementariedade com as demais medidas estatais com o escopo de melhorar a saúde, vida 

e bem-estar dos indivíduos. 

Outro aspecto interessante, ainda envolvendo o trânsito, é a Lei estadual do 

Paraná/PR que vai isentar de IPVA (zerando a alíquota) os carros elétricos, os quais poluem 

bem menos do que os veículos movidos a álcool ou gasolina, contribuindo para a melhoria da 

qualidade do ar e da sustentabilidade, o que tem total relação com o aspecto preventivo da 

saúde, conforme ressaltado no tópico apropriado. 

Com efeito, o meio ambiente natural – assim como o artificial e do trabalho – é 

essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual instituir isenções, imunidades ou 

quaisquer espécies de benefícios fiscais para aqueles que protegem a qualidade do ar, 

evitando a proliferação de doenças respiratórias, especialmente nos grandes centros urbanos, é 

uma medida abarcada pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

De acordo com dados do Ministério da Saúde, as consequências da poluição 

ambiental, especialmente em grandes centros urbanos de países em desenvolvimento, são 

semelhantes aos efeitos do tabaco, envolvendo problemas pulmonares, circulatórios e 

gestacionais
222

.  

Os malefícios à saúde decorrem, basicamente, da inalação dos gases, exposição 

de partículas finas que penetram no pulmão e sistema cardiovascular, acarretando 

possibilidade de acidente vascular cerebral, doenças cardíacas, câncer de pulmão, doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas e infecções respiratórias
223

. 

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a poluição pode acarretar 

problemas mais imediatos (irritação na mucosa nasal o ocular, na garganta e problemas 

respiratórios como enfisema e bronquite), bem como problemas a médio e longo prazo 

(problemas pulmonares e cardiovasculares, cardiopatas, redução da qualidade de vida e da 

expectativa de vida, aumento de probabilidade de desenvolvimento de câncer, especialmente 

do pulmão)
224

. 

                                                 
222

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Riscos ambientais e a saúde humana. Disponível em: 

<http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiar/riscos-ambientais-e-a-saude-

humana>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
223

 FELIN, Bruno. Qual o impacto da poluição do ar na saúde? 2018. Disponível em: 

<https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/07/qual-o-impacto-da-poluicao-do-ar-na-saude>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
224

Idem. 

http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiar/riscos-ambientais-e-a-saude-humana
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigiar/riscos-ambientais-e-a-saude-humana
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/07/qual-o-impacto-da-poluicao-do-ar-na-saude


84 

 

A dimensão do problema da poluição e sua relação com a saúde é tamanha 

que, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde em 2018, a Organização das 

Nações Unidas aduz que nove em cada dez pessoas respiram ar contaminado e que sete 

milhões de pessoas morrem por ano em virtude da má qualidade do ar
225

. 

Interessante ressaltar que os níveis de poluição atmosférica na cidade de São 

Paulo, diminuíram durante a greve dos caminhoneiros, ao passo que aumentaram quando o 

rodízio de carros foi liberado, associado a redução de combustíveis e linhas de ônibus 

circulando
226

.  

Nesse sentido, ao se optar pelo carro se contribui 45 vezes mais emissões de 

dióxido de carbono na atmosfera e 30 vezes mais de monóxido de carbono, aumentando 

também o nível de oxido de nitrogênio e material particulado, considerando ônibus urbano em 

comparação com carros
227

. 

Analisando-se os dados, percebe-se que é possível melhorar a qualidade do ar, 

especialmente a partir de incentivos a carros elétricos, benefícios e incentivos para melhoria 

da malha rodoviária de transporte coletivo, com o escopo de minimizar a necessidade de 

carros, garantir isenções e imunidades para as empresas que preservam áreas verdes, que 

limitam a poluição com utilização de filtros, que reflorestam, dentre outros aspectos.  

Nesse diapasão, também se pode conferir incentivos tributários para empresas 

que zelam pela manutenção e garantia da saúde sob o aspecto físico e mental dos 

funcionários, especialmente em um contexto social de extrema cobrança e de pessoas que 

desenvolvem quadros de depressão e fobias, em decorrência do seu trabalho. Esta seria uma 

medida extrafiscal apta a melhorar o bem-estar dos indivíduos no meio ambiente laborativo.  

Outrossim, uma das medidas que podem ser adotadas na garantia da saúde 

pública é a cobrança diferenciada para empresas em tributos como Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido para empresas que investem na 

qualidade de vida e de condições de trabalho dos seus empregados e daqueles que tem a sua 

atividade vinculada, de alguma forma, a prestação de serviços para a empresa. 

Outro aspecto relacionado com a tributação indutora e a saúde é a exação 

sobre os cigarros, a qual foi utilizada para tentar reduzir o consumo de tal produto. 

Nessa toada, convém ressaltar que o relatório da Organização Mundial da 
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Saúde de 2013
228

 estabelece o aumento da tributação como uma das medidas mais eficazes, 

consistindo em um dos seis pilares para o controle da proliferação do consumo decigarro. 

De acordo com o disposto no artigo 6º da Convenção-Quadro para o Controle 

do Tabaco, as medidas atinentes a preços e tributos são eficazes e importantes para a redução 

do consumo da substância, em especial os jovens, devendo os Estados-parte aplicarem a 

política tributária com o objetivo de reduzir o seu consumo
229

. 

Dessa forma, uma das medidas a ser aplicada é o aumento dos tributos sobre o 

cigarro, reduzindo a possibilidade de compra e, consequentemente, os malefícios a saúde dos 

indivíduos. 

A título de ilustração, no Brasil, a carga tributária incidente sobre o cigarro 

consiste em 40% (quarenta por cento) de Imposto Sobre Produto Industrializado, 29% 

(vinte e nove por cento) de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 11% 

(onze por cento) no Programa de Integração Social – PIS – e Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS –, o que gera um total de 80% (oitenta por 

cento) de tributo sobre o valor base de cada maço de cigarrosvendido
230

. 

Impende ressaltar que segundo a recomendação da Organização Mundial da 

Saúde o preço dos impostos sobre o cigarro deve ser mais de 75% (setenta e cinco) por cento 

do valor do maço de cigarros, como medida para reduzir o consumo.  

De acordo com dados emanados da Organização Mundial da Saúde, em 2016, a 

carga tributária do Brasil relativo a cigarros era de 67,95% (sessenta e sete inteiros e noventa 

e cinco centésimos por cento), medida esta que é estimulada como ser mecanismo hábil para 

redução do início do fumo
231

. 

A política tributária esposada pelo Brasil vem construindo resultados ao longo 

dos anos, a base de aumento de preços, aumento da carga tributária, proibição legal de fumar 

em estabelecimentos e locais públicos, investimentos em propaganda, dentre outros aspectos 

são importantes nesse processo.  
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Mais precisamente, no Brasil, de acordo com a Organização Pan-Americada de 

Saúde (OPAS) se gastou 0,51% (cinquenta e um centésimos por cento) do seu Produto 

Interno Bruto no sistema de saúde com o tabagismo.  

Patrício Márquez
232

 leciona que em países como Armênia, Chile, China e 

Estados Unidos o aumento do preço dos cigarros possibilita aos cidadãos de renda mais baixa 

até dez vezes mais benefícios do que o valor pago em impostos, uma vez que reduz o risco da 

necessidade de tratamentos médicos, que muitas vezes são custeados pelos próprios pacientes, 

em casos onde não há cobertura universal. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde o número de fumantes no Brasil 

caiu de 15,7% (quinze inteiros e sete décimos por cento) da população em 2006 para 10,1% 

(dez inteiros e um décimo por cento) no ano de 2017
233

.  

Tal fato é relevante para o Brasil, uma vez que o sistema único de saúde, 

conforme salientado alhures, preza pelo atendimento integral e acesos universal e igualitário, 

ou seja, todos aqueles que precisarem, independentemente de contribuição direta ou indireta 

serão atendidos gratuitamente para tratamento de seu vício ou das doenças acarretadas pelas 

substâncias contidas no cigarro. 

De acordo com a OMS, o aumento de US$ 0,80 no valor do maço seria apto a 

reduzir em 9% (nove por cento) o número de fumantes no mundo, especialmente os mais 

jovens que são mais propensos a sentir os efeitos das políticas públicas
234

. 

Contudo, neste caso particular, o aumento puro e simples do valor do cigarro 

no Brasil gerou outro problema social, qual seja, o crescimento exponencial do tráfico e 

contrabando ilegal de tais produtos, o que culminou com o consumo de cigarros cuja 

qualidade não é devidamente verificada pelos órgãos sanitários e que, portanto, podem 

gerar prejuízos ao sistema de saúde ainda maiores. 

Inclusive, o Ministério da Justiça publicou a Portaria nº 263/2019 com o escopo 

de instituir um grupo de estudos para avaliar a possibilidade de redução da tributação 

extrafiscal sobre os cigarros fabricados no Brasil, como mecanismo de combater o 

contrabando e aumentar as receitas tributárias brasileiras.  
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Ademais, estudos comprovam que cerca de sete milhões de pessoas anualmente 

morrem por razões associadas ao cigarro. Ocorre que a redução da tributação tende a lançar 

fora todo este progresso paulatino, com o escopo de combater o contrabando, arrecadar mais 

tributos e estimular a indústria brasileira
235

. 

Além de todo o exposto, reduzir os tributos dos cigarros significa, em último 

caso, reduzir a própria receita pública, sob a justificativa de combater o contrabando.  

Igualmente, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no ano de 

2015 o Brasil registrou 478 mil infartos e internações relacionadas a doenças cardíacas e 378 

mil doenças pulmonares, todas provocadas pelo cigarro, além de gerar uma perda econômica 

da ordem de R$ 56,9 bilhões ao ano, em decorrência dos custos de tratamento na rede pública 

de saúde
236

. 

Nesse diapasão, o que se pode depreender da análise empírica relatada alhures 

é que toda e qualquer indução na economia que for efetuada pelo ente estatal deve ser 

previamente estudada e debatida, de modo a permitir que sejam verificados as minúcias e 

possíveis resultados negativos da concessão de isenção ou do aumento da exação fiscal, 

antes da adoção de uma política pública de natureza tributária que vise a garantir o direito à 

saúde e bem-estar. 

Contudo, há mecanismos jurídicos aptos para a resolução dessa problemática, 

tais como aumento da fiscalização, celebração de acordos internacionais de cooperação, 

investimentos em áreas de conscientização popular e não trazer essa problemática para dentro 

do direito tributário. 

Nesse sentido, o Brasil é signatário da Convenção-Quadro da Organização 

Mundial da Saúde para Controle do Tabaco, que no artigo 15 prevê as medidas a serem 

adotadas com o escopo de combater o comércio ilícito
237

. Somado ao exposto, o Protocolo 

para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos do Tabaco (Decreto 9.516/2018, em seu artigo 

3, regulamenta o artigo 15 da mencionada Convenção) juntamente com o artigo 2 do Decreto 

9.517/2018 regulamentam a matéria. 
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No caso específico acima aludido, uma das medidas que poderiam – deveriam 

– ser adotada é justamente o melhor aparelhamento em questão estrutural e de efetivo no 

setor de fiscalização para evitar o comentimento de tais infrações ao ordenamento jurídico, 

aplicando-se a devida e adequada reprimenda estatal. 

Todavia, da análise do exposto até o momento, o que se percebe é que se está 

trazendo uma discussão do âmbito da política pública de fiscalização para o direito tributário. 

A fórmula para combater o contrabando não é a redução de tributos do legal, notadamente 

porque não se reduzirá o custo dos produtos a tal ponto de se concorrer com o ilegal e 

contrabandeado. 
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5 PERCALÇOS E SOLUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DA 

EXTRAFISCALIDADE ENQUANTO INSTRUMENTO DE GARANTIA DO 

DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE 

 

Uma vez demonstrado que a utilização da tributação em sua vertente 

extrafiscal é um mecanismo hábil a contribuir para a melhoria da saúde e bem-estar dos 

indivíduos, bem como está em consonância com as diretrizes constitucionais, legais e 

internacionais, faz-se necessários tecer alguns comentários acerca dos percalços que podem 

surgir com a utilização da exação indutora e os instrumentos e meios de combatê-los. 

Nesse contexto, a utilização extrafiscal dos tributos pode enfrentar obstáculos, 

tais como alterações legislativas para beneficiar determinados grupos e setores da sociedade 

em detrimento dos demais, ineficiência das medidas planejadas e executadas, ausência de 

controle na elaboração das políticas públicas tributárias, a diminuição da receita tributária 

decorrente de isenções e imunidades, dentre outros. 

Todavia, é necessário que sejam analisados detidamente todos os elementos 

que se colocam como pretensos inibidores da extrafiscalidade tributária, com o escopo de 

verificar se efetivamente é possível utilizar o aspecto extrafiscal. 

 

5.1 DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

TRIBUTÁRIOS NA EXTRAFISCALIDADE 

 

Não se olvida que a utilização da tributação indutora como instrumento de 

intervenção na tomada de decisões e formação da vontade dos contribuintes, seja fomentando 

ou coibindo comportamentos, demanda uma decisão política das funções legislativa e 

executiva do Estado, a qual para ser exitosa necessita da integração e interligação harmônica 

da administração pública federal, estadual, municipal e distrital. 

Nesse sentido, com o objetivo de evitar que os agentes públicos possam se 

utilizar da tributação extrafiscal para favorecer determinado grupo social de maneira indevida, 

existem meios idôneos de fiscalização, os quais devem ser, obrigatoriamente, acompanhados 

por uma mudança no aspecto da transparência, acesso à informação e investimentos com 

vistas a proporcionar inclusão social nas decisões políticas. 

Dessa forma, o primeiro crivo que as medidas extrafiscais devem passar é a 

consonância com as disposições constitucionais e dos demais documentos jurídicos que 

integram o chamado bloco de constitucionalidade, sob pena de ser considerada 

inconstitucional, ilícita e violadora de direitos. 
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Assim, as regras e princípios emanados do ordenamento jurídico devem nortear 

a elaboração e aplicação de quaisquer medidas extrafiscais. Desta feita, a exação indutora 

deverá ser extirpada, de pronto, se ofender ao princípio da anterioridade (nonagesimal ou de 

exercício), legalidade, não confisco, tributação de atividade ou produto imune, se o tributo 

revestir o caráter de sanção, dentre outros aspectos. 

Tais normas são consideradas escudos dos contribuintes contra abusos e 

arbítrios estatais, que refletem uma evolução na própria estrutura do Estado consoante exposto 

alhures, isto é, passa-se do absolutismo em que o rei tem poderes ilimitados para o 

constitucionalismo, cujas ações dos governantes estão condicionadas às leis, no sistema de 

freios e contrapesos, marca característica da separação dos poderes. 

Desta forma, resta evidenciado que para ser válido, um enunciado normativo 

extrafiscal deve estar previsto em lei, ou em decreto (nos casos em que se admite 

expressamente a alteração de norma tributária por esta via), de maneira que se for 

estabelecido o aumento ou redução de tributos pela via inadequada ou inconstitucional, deve 

ser retirado do ordenamento jurídico. 

Outrossim, notadamente quando se verifica a questão de aumento da carga 

tributária, deve-se observar a anterioridade em sua aplicabilidade, de maneira a permitir que 

os contribuintes atingidos pela medida extrafiscal possam readequar o seu planejamento 

tributário de modo a se adequar a nova legislação. 

Igualmente, não se pode utilizar o tributo com um caráter sancionatório para 

com aqueles que optem por adotar um comportamento contrário ao que preconiza a legislação 

tributária, notadamente porque a autonomia da vontade deve ser preservada. O que se pode 

fazer é conferir incentivos ou desincentivos para aqueles comportamentos que sejam mais 

apropriados ou não, mas jamais estabelecer um tributo com o efeito punitivo.  

A punição deve ser exercida pelo Estado-juiz (na seara penal) ou por 

intermédio de processos administrativos sancionadores, seja nas esferas administrativa, cível, 

tributária ou eleitoral, por exemplo, mas nunca por intermédio de uma exação fiscal, sob pena 

de descaracterizar seu próprio conceito e infringir ao ordenamento jurídico. 

Ademais, é necessário ressaltar que o artigo 170 da Constituição Federal 

estabelece que a ordem econômica brasileira deva ser pautada em princípios, tais como a livre 

concorrência e a propriedade privada que exerce a sua função social, dentre outros, de 

maneira que a tributação não pode, a pretexto de garantir o acesso à saúde, minar a livre 
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concorrência a ponto de impedir que uma empresa possa competir no mercado com as 

demais
238

. 

Isso tem aplicabilidade especialmente porque a carga tributária não pode ser 

exacerbada a ponto de forçar o encerramento da atividade empresarial de determinadas 

pessoas jurídicas pela carga tributária extrafiscal, o que não é benéfico para a sociedade e para 

o desenvolvimento social. 

Este ponto se relaciona com o princípio da vedação ao confisco os quais são 

conceituados por FOLMANN (2002)
239

 como aqueles que absorvem grande parte do valor de 

uma propriedade privada ou impedem o desempenho de atividade lícita e moral por pessoas 

físicas ou jurídicas. 

Nesse sentido, FURLAN (2004)
240

 aduz que independentemente da finalidade 

pretendida pela tributação, não se pode impor encargos tão elevados que se mostrem 

desproporcionais aos fins realmente objetivados. 

De outro lado, também deve-se dar apoio e incentivo para empresas, 

independentemente de seu porte, que adotem posturas mais consentâneas com a preocupação 

e preservação dos cidadãos, sejam consumidores ou empregados da pessoa jurídica. O que 

não se pode fazer é utilizar a tributação extrafiscal para impedir a continuidade do exercício 

empresarial de determinadas pessoas jurídicas.    

Nesse contexto, um dos mais relevantes princípios que devem ser observados 

pela extrafiscalidade é a progressividade, no sentido de que a alíquota de determinado tributo 

será majorada ou minorada de acordo com critérios pré-estabelecidos que atendam a uma 

finalidade indutora. 

Igualmente, MACHADO (2002)
241

 aponta que a progressividade do tributo 

resta demonstrada quando sua alíquota cresce, para um mesmo objeto, em decorrência do 

aumento da base de cálculo ou outro elemento que o legislador eleja para esse fim, de maneira 

que esta é uma qualidade de elevação do tributo em razão do aumento de sua base de cálculo. 

Todavia, este princípio está intimamente relacionado com todos os demais, 

especialmente com o do não-confisco, razão pela qual não poderá ser demasiadamente 

elevado, sob pena de violação aos demais princípios constitucionais. 
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Outro princípio que emana do sistema tributário nacional assume especial 

relevância na política pública tributária extrafiscal, qual seja, a seletividade que diz respeito à 

possibilidade de a exação estabelecer, ao ser instituída, diferentes alíquotas aos produtos e 

serviços em relação à sua essencialidade e à garantia da saúde, sob a perspectiva defendida no 

presente estudo. 

BALEEIRO (1999)
242

 indica que a seletividade está relacionada às mercadorias 

essenciais à existência, razão pela qual devem ser tratadas mais suavemente, em detrimento 

dos produtos mais supérfluos. 

Desta feita, a seletividade impõe que os produtos e serviços que sejam mais 

benéficos para a saúde dos indivíduos devam ser menos tributados em detrimento dos demais, 

de maneira a permitir que os produtos que acarretam riscos para o bem-estar e saúde dos 

indivíduos sejam mais caros, e, portanto, menos consumidos, em tese. 

No dizer de DERZI, desde que se isentem os gêneros de primeira necessidade, 

não haveria obstáculo legal ou constitucional a uma elevação da carga tributária que recaia 

sobre produtos ou serviços supérfluos
243

. 

DIFINI (2008)
244

 assevera que seletividade diz respeito à taxação com 

alíquotas mais altas dos produtos não essenciais ou supérfluos e de forma menor os produtos 

essenciais para os cidadãos, notadamente os de renda mais baixa. 

Todavia, é importante ressaltar que o aspecto da extrafiscalidade não significa 

pura e simplesmente aumentar os preços e alíquotas dos produtos maléficos para a saúde. Isso 

porque não se olvida que a maioria dos produtos e serviços postos à disposição dos 

consumidores adotam a regra de tributação indireta, a qual permite que haja o repasse do 

valor da exação fiscal para o consumidor final. 

Assim, de uma forma ou de outra, o aumento da tributação seria embutido no 

preço dos produtos pelos fornecedores, acarretando o aumento exacerbado de todos os 

produtos e serviços comercializados, não havendo benefício para a população.  

Contudo, ao mesmo tempo em que há um maior recrudescimento do tratamento 

tributário para aqueles produtos e serviços que fazem mal para a saúde e bem-estar das 

pessoas, deve ser analisado na política pública fiscal a ser adotada mecanismos de viabilizar 
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que os produtos e serviços mais saudáveis tenham preços mais acessíveis para a maioria dos 

brasileiros, a partir de incentivos como imunidades, desonerações, isenções, dentre outros. 

Isso porque, não basta pura e simplesmente aumentar os tributos, pois se a 

carga tributária que já é excessiva se tornar ainda mais pesada, incluindo serviços de primeira 

necessidade, a população, especialmente, as classes menos favorecidas, seria privada de quase 

a totalidade dos produtos e serviços comercializados, incluindo os mantimentos de primeira 

necessidade, o que provocaria certamente revoltas e rebeliões, como já demonstra a história. 

Dessa forma, uma maneira interessante para lidar com essa situação é o 

aumento de produtos e serviços maléficos para a saúde, com o consequente estímulo de 

daqueles mais benéficos para o bem-estar dos indivíduos, de maneira a conferir efetividade 

aos enunciados normativos constitucionais, garantindo que mercadorias mais saudáveis sejam 

adquiridas a preços mais acessíveis, a partir da redução da carga tributária. 

Posto isto, o aumento da tributação sobre determinados produtos e serviços 

deve ser acompanhado pela redução da carga tributária dos demais que não prejudicam a 

saúde ou o fazem em níveis mais baixos. 

É de se ressaltar, ademais, que a tendência natural da mudança do regime de 

tributação será o estímulo a uma reavaliação dos produtores e fornecedores, os quais se 

adequarão a novas realidades, com o escopo de reduzir os seus custos tributários, a partir de 

um planejamento estratégico bem elaborado. 

Salienta-se que uma das principais queixas do setor empresarial é a alta carga 

tributária, de maneira que a redução da quantidade de tributos pagos pelas pessoas jurídicas 

que atuam na proteção do meio ambiente (natural, artificial e do trabalho), bem como 

daqueles que fabricam produtos mais saudáveis satisfará, simultaneamente, ao princípio da 

garantia de livre iniciativa empreendedora, com redução de custos tributários, e a garantia da 

saúde, otimizando os mandamentos constitucionais. 

Outro aspecto limitador ao exercício da extrafiscalidade consiste justamente na 

necessidade de observância aos princípios do ordenamento jurídico tributário, especialmente 

aqueles delineados na Constituição Federal, que estabelecem os meios pelos quais o Estado 

pode atingir o patrimônio e as condutas dos particulares. 

Desta feita, é importante ressaltar que mesmo que se pretenda garantir a saúde 

dos indivíduos sob a perspectiva extrafiscal e preventiva, os ditames constitucionais acerca do 

estabelecimento de novos tributos, o aumento ou redução de alíquota deve observância ao que 

prescrevem os princípios como da anterioridade, legalidade, vedação ao confisco, dentre 

outros. 
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Neste patamar, não se pode olvidar que, conforme aduz MASCARIN
245

 todas 

as políticas públicas tributárias a serem implantadas pelo Estado devem estar em consonância 

e observar as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), a qual tem por 

finalidade estabelecer o equilíbrio entre receitas e despesas públicas para atingir as metas e 

objetivos dos planos orçamentários, dentre os quais o plurianual.  

Assim, a política tributária deve ser, necessariamente, relacionada e obediente 

aos parâmetros dispostos na Constituição Federal, tratados internacionais e pelas leis 

infraconstitucionais, dentre elas, a Lei Complementar nº 101/2000, de maneira que a 

reformulação tributária extrafiscal para indução de comportamentos que tragam benefício 

para a saúde é possível. 

 

5.2 O EXAME DA PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA TRIBUTÁRIA COMO 

ELEMENTO DETERMINATE DE SUA UTILIZAÇÃO 

 

Somado ao exposto, impende ressaltar que as medidas extrafiscais também 

podem e devem ser observadas e fiscalizadas à luz da adequação, necessidade e 

proporcionalidade das medidas, os quais auxiliam a verificar se a opção extrafiscal a ser 

aprovada é legítima e constitucional.  

Sob esse prisma, o requisito da necessidade da medida extrafiscal se refletiria 

na obrigação do ente estatal observar e promover o direito à saúde previsto na Constituição 

Federal, bem como na relação existente entre a tributação e a melhoria do bem-estar dos 

indivíduos. Desta forma, a necessidade pode ser demonstrada tanto no sentido que se impõe a 

mudança de hábitos comportamentais, bem como na urgência em se conferir efetividade ao 

texto da CRFB/1988. 

ÁVILA (2009)
246

 assevera que a proporcionalidade é aplicável nas hipóteses 

em que há uma relação de causalidade, de maneira que seja efetivado o controle de adequação 

(se o meio promove o fim), a necessidade (se dentre os meios disponíveis e adequados não há 

outro menos restritivo dos direitos fundamentais) e a proporcionalidade em sentido estrito (se 

as vantagens correspondem às desvantagens estabelecidas com a adoção do meio). 
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Resta evidenciada, portanto, a necessidade de melhoria dos aspectos da saúde 

relativos à tributação sobre bebidas açucaradas, tabaco, cerveja, indústrias poluentes, 

alimentos processados ou ultraprocessados, automóveis poluentes, dentre outros. 

Especialmente em um país cujos níveis de obesidade, diabetes, doenças 

respiratórias, cardiovasculares e outras enfermidades está crescendo, a atuação do Estado com 

o escopo de melhorar a saúde das pessoas é por demais necessária. 

Tal requisito, – o da necessidade – reflete a identificação ou não de meios 

alternativos para se alcançar o mesmo fim pretendido, de maneira que não prejudique outros 

direitos fundamentais. Assim, refere-se à análise do grau de eficácia que uma medida possui 

em comparação com as demais, de maneira que se pode chegar à conclusão que a medida 

mais apropriada é aquela. 

A necessidade é verificada em duas etapas, quais sejam, analisar as medidas 

adequadas a atingir o objetivo estatal e, em um segundo momento, averiguar qual das medidas 

é menos restritiva de direitos fundamentais para que possa ser adotada
247

. 

Assim, uma vez que haja medidas de intervenção menos gravosas e se opta por 

um que seja mais restritivo e violador de direitos fundamentais, a intervenção tributária não 

deverá ser chancelada, posto que é incorreta vez que não é necessário um recrudescimento 

exacerbado nos direitos dos indivíduos.  

Outrossim, no que atine à adequação, a medida de tributação extrafiscal a ser 

adotada deverá passar por um exame aprofundado acerca de seus aspectos positivos e 

negativos, com a finalidade de que a ação seja apta a produzir os efeitos que dela 

legitimamente se esperam. 

A medida a ser adotada, no caso, a tributação extrafiscal com o escopo de 

melhorar a garantia do direito à saúde, deve ser verificada sob o prisma de efetividade ou 

possibilidade concreta e real de alcançar o fim proposto. Em caso negativo, a proposição não 

deverá ser implementada, uma vez que afrontará ao requisito da proporcionalidade, uma vez 

que acarretará limitações infundadas em direitos fundamentais.  

No que atine à análise da adequação, ÁVILA (2010)
248

 estabelece que tal 

requisito pode ser analisado em três momentos ou enfoques diferentes, quais sejam, a medida 

será adequada somente se o fim for efetivamente realizado no caso concreto analisado; se 

todos os casos individuais demonstrarem  a realização do fim e se a avaliação do 

administrador público foi equivocada, com base em dados posteriores, deverá ser anulada. 
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Tal enfoque revela que o requisito da adequação deverá ser verificado antes, 

durante e depois da implementação da política tributária extrafiscal indutora, notadamente 

porque o que a priori e em teoria seria um elemento adequado para alcançar determinado fim, 

entretanto pode não se revelar eficaz, razão pela qual deverá ser revista a atitude esposada. 

O legislador não tem a capacidade de prever a eficácia das leis, razão pela qual 

há inúmeros enunciados normativos que são desprovidos de eficácia (produção de efeitos) 

apesar de serem válidos e existentes. Por esta razão, é necessário que haja um 

acompanhamento contínuo das medidas que, a princípio, são adequadas para atingir a 

finalidade de garantir o acesso à saúde das pessoas, com o escopo de verificar a sua 

efetividade/eficácia. 

Nesse sentido é imperioso que sejam efetivados estudos interdisciplinares com 

o objetivo de demonstrar que a tributação extrafiscal é um instrumento hábil, no caso 

concreto, a fomentar uma cultura ou mudança de habito desejável nos indivíduos, a partir dos 

estímulos e desestímulos tributários. 

Também é necessário que sejam sopesados os abalos orçamentários que as 

medidas extrafiscais projetarão no orçamento público, ao teor do que preconiza a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, bem como que sejam avaliados os eventuais efeitos negativos que 

podem surgir e como são combatidos de maneira global, planejada, conjunta, o que faz parte 

da política pública tributária planejada. 

Nesse sentido, DERZI (2004)
249

 assevera que as expressões como renúncia de 

receita e despesas tributárias ou fiscais aludem a uma preocupação acerca da imperiosa 

necessidade de controle financeiro e orçamentário dos dispositivos que os enunciados 

normativos exonerativos de receitas acarretam. 

Um exemplo, e que foi tratado no capítulo anterior, é o caso de que a tributação 

sobre o cigarro acabou por induzir ao contrabando. Dessa feita, e olhando para o passado, 

podem-se adotar medidas extrafiscais, mas também prever outros efeitos colaterais, de 

maneira a que estes efeitos possam ser devidamente contornados.  

Conforme exposto alhures, em diversas situações a tributação extrafiscal 

logrou obter resultados positivos e satisfatórios no que se refere à redução de doenças e 

pessoas enfermas, assim como na quantidade de pessoas que ingressam para o universo de 

consumidores de cigarros. 
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Além disso, no que concerne a adequação, já foi verificada que a tributação 

extrafiscal é uma medida apropriada, constitucional e legal para estimular e desestimular 

condutas nos cidadãos destinatários. Outrossim, a medida será adequada, portanto, se for 

possível sua utilização para atingir uma finalidade exposta e tutelada pelo ordenamento 

jurídico
250

.   

Desta feita, revela-se que a medida a ser aplicada é apta, em sentido, genérico, 

para alcançar os efeitos, quais sejam, os de evitar que os indivíduos se comportem e tenham 

hábitos que não são saudáveis. 

Nesse sentido, a ÁVILA e CAVALHO (2015)
251

 asseveram que o poder 

Legislativo deve ser isento de contradição no que concerne à finalidade da medida extrafiscal 

adotada, devendo fornecer critérios objetivos e coerentes dos quais se possam extrair os 

objetivos pretendidos, a partir do exame objetivo do ato normativo. 

Posto isto, pode-se traçar um paralelo entre a função extrafiscal e a fiscal dos 

tributos, a saber, o que seria mais interessante para a população: um tributo extrafiscal que 

inibe doenças ou o estabelecimento de um tributo novo que vise a custear os problemas de 

saúde decorrentes de uma conduta? 

O terceiro aspecto da medida é a proporcionalidade em sentido estrito, de 

maneira a se verificar se as medidas a serem esposadas são efetivamente legais e aceitáveis. 

Nesse sentido, temos a análise de se o aumento ou redução da tributação é razoável e 

aceitável, tendo em vista a consecução de sua finalidade. 

Tal aspecto se trata de uma ponderação entre pontos positivos objetivados e 

alcançados com a adoção da medida extrafiscal e, em contrapartida, com a restrição dos 

direitos, de maneira que e relação de sopesamento deve ser positiva, para que se entenda a 

intervenção nos direitos fundamentais como legal e legítima. Se os pontos positivos 

superarem os negativos, a medida deverá se manter hígida. 

Todos esses aspectos em conjunto servem para evitar que as medidas 

extrafiscais sejam adotadas para favorecer determinados setores da sociedade em detrimento 

de outros, evitando-se, dessa maneira, que o Executivo e o Legislativo perpetuem a política 

das trocas de favores existente na realidade política brasileira, beneficiando os seus aliados e 

prejudicando os seus inimigos.  
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A mudança na política deve ser motivada pela garantia do direito à saúde, 

entendido como indispensável e basilar para o exercício pleno de todos os demais direitos 

conferidos aos indivíduos, uma vez que sem saúde, não se pode imaginar uma vida digna. 

 

5.3 O COMBATE À CORRUPÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NO 

CONTROLE E VIGILÂNCIA DOS ATOS 

 

Outro aspecto relevante a ser abordado, mormente tendo em vista o histórico 

brasileiro de corrupção nas diversas searas do Executivo e do Legislativo, é a necessidade do 

estabelecimento de filtros constitucionais de fiscalização da população e dos demais órgãos 

estatais com o escopo de evitar que haja a tredestinação ilícita dos atos públicos de concessão 

de isenção, imunidades, incentivos, de maneira a não permitir que tais condutas sirvam para a 

satisfação de determinados setores da sociedade. 

Isso porque um dos grandes problemas da atualidade na administração pública 

brasileira é a falta de probidade no trato com o dinheiro público, o qual não, raras vezes, é 

desviado para interesses particulares. 

A análise da corrupção no território brasileiro remonta a suas raízes históricas 

da colonização. Como exposto de maneira sucinta no primeiro capítulo deste trabalho, os 

portugueses viam a terra recém descoberta como um meio de enriquecer-se por intermédio da 

exploração predatória dos recursos naturais e minerais, ao passo que os primeiros indivíduos 

que chegaram ao Brasil se tratavam, na maioria, de marginalizados e encarcerados. 

Esta realidade era agradável a elite portuguesa, razão pela qual se impedia o 

desenvolvimento cultural, moral e educacional na colônia, devido ao grande receio de que 

surgisse uma elite intelectual que passasse a questionar o domínio lusitano. 

Posteriormente, desde as capitanias hereditárias, passando pelo clientelismo 

com seus currais eleitorais e as oligarquias, percebe-se no Brasil uma cultura de tratar o 

patrimônio público e a gerência da res publicae em benefício e de acordo com a vontade 

própria dos líderes do governo e seus interesses. 

Outro fator apontado por FILGUEIRA (2009)
252

 diz respeito a própria cultura 

enraizada no Brasil, na maioria das pessoas, no sentido de adotar práticas corruptas em seu 

cotidiano e vida privada, mas que no discurso são contrários à práticas corruptas em âmbito 

estatal, o que faz gerar na população o sentimento de que a corrupção está impregnada na 

estrutura estatal. 

                                                 
252

FILGUEIRAS, Fernando. A tolerância à corrupção no Brasil: uma antinomia entre normas morais e prática 

social. Opinião Pública, Campinas, v. 15, n. 2, nov. 2009, p. 386-421. 



99 

 

Tal fato consiste em uma das razões pelas quais se nota a redução da 

participação popular na vida pública, associada ao aspecto de que as pessoas estão cada vez 

mais individualistas e indiferentes com a administração pública em todas as suas esferas e 

com as funções estatais. 

Além disso, GOMES (2014)
253

 assevera que a desigualdade social brasileira 

em que grande parte da população é pobre, não permite que os indivíduos despendam tempo e 

recursos na participação ativa, uma vez que estão demasiadamente ocupados e imersos na 

satisfação de suas próprias necessidades materiais básicas, que associado ao baixo nível de 

associativismo e civismo dos brasileiros, culmina com a parca participação social. 

A ideia presente entre os brasileiros de que a democracia não é presente devido 

a uma assimetria da participação política, direitos e deveres dos cidadãos, juntamente com a 

ausência de uma vontade soberana do povo e particularismo criam o ambiente propício para 

que a corrupção seja uma constante no Estado, assevera LORENTE (2016)
254

. 

Assim, uma das maiores dificuldades encontradas para a utilização da 

tributação extrafiscal no Brasil é a ainda existente política partidária, na qual a busca pelo 

bem-estar da população e os interesses dos representados ficam em segundo plano. 

Nesse sentido, com o objetivo maior de evitar que os agentes públicos se 

utilizem da tributação extrafiscal para favorecer determinado grupo de empresas ou 

investidores sob o falso argumento de que se estará utilizando a tributação extrafiscal para 

garantia do direito à saúde, existem meios idôneos de fiscalização que devem ser implantados. 

Ademais, a supracitada fiscalização deverá ser acompanhada por mudança na 

transparência pública, acesso à informação efetiva não tendenciosa e investimento em uma 

política de inclusão social nas decisões políticas fundamentais, o que se evita no Brasil desde 

os tempos da colonização. 

Isso porque, a internet com os portais a transparência e o acesso a informação 

em teoria capacitam os eleitores para fiscalizar de forma efetiva e eficaz os governantes. 

Todavia, deve-se adotar as devidas precauções para que as informações cheguem aos cidadãos 
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de maneira clara e não filtrada de acordo com os interesses de determinados setores sociais, 

conforme enfatiza LORENTE (2016)
255

. 

Consabido, o Sistema Único de Saúde tem em uma de suas diretrizes básicas a 

democracia e participação da comunidade, as quais podem se dar, por exemplo, a partir da 

atuação efetiva dos Conselhos de Saúde. 

Nesse sentido, pessoas em comunidades cívicas possuem um grande potencial 

para interferir em todo o processo decisório relativo ao estabelecimento de serviços públicos 

mais eficientes, vez que estão em melhores condições para agir coletivamente e alcançar os 

objetivos compartilhados BAQUERO (2009)
256

. 

Contudo, para que isso seja possível o mencionado autor assevera que o 

processo democrático necessita de algumas condições básicas indispensáveis, quais sejam, um 

eleitorado bem informado e consciente, necessidade de envolvimento dos cidadãos, sob pena 

de ausência de legitimidade e eficiências das políticas governamentais, vez que a ausência de 

participação popular debilitaria a democracia e a cidadania. 

Dessa forma, é interessante ressaltar que a sociedade civil organizada não 

participa muito da elaboração das políticas públicas, notadamente porque a história brasileira 

é bastante centralizadora e autoritária (como o período do Estado Novo e governo militar), 

não se permitindo muito espaço para atuação da população, associada ao caráter muito mais 

desenvolvimentista e industrializador do que efetivamente garantidor de direitos sociais
257

, 

período em que as políticas econômicas estavam no centro, enquanto que as políticas públicas 

regionais e sociais eram minguadas. 

Ademais, a existência de mecanismos formais de democracia não é suficiente 

para garantir que as pessoas tenham maior grau de participação, a qual estaria cada vez mais 

restrita à sua dimensão eleitoral ou procedimental, isto é, meramente formal.  
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BAQUERO (2009)
258

 assevera que quanto maior a participação dos cidadãos 

na política, melhores serão os governos, vez que serão mais responsivos e responsáveis, uma 

vez que são eficientemente fiscalizados pela cidadania. 

BAROWIAK (2011)
259

 estabelece que um dos principais desafios da 

modernidade é harmonizar a democracia representativa e a transparência e accountability na 

administração pública, com a finalidade precípua de conferir legitimidade para os governantes 

perante a sociedade e evitar a adoção de condutas corruptas. A tendência e objetivo é 

estimular a participação da sociedade na elaboração de uma opinião pública construtivista. 

Outrossim, conforme leciona o Brasil precisa de investimento no homem 

enquanto ser, e de um sistema educacional que seja favorável ao desenvolvimento pleno a fim 

de formar um cidadão participativo, crítico e criativo, comprometido com a coletividade e não 

apenas egoísta e individualista
260

. 

É necessário, também, que os cidadãos sejam devidamente qualificados e 

preparados para participar da elaboração e controle das políticas públicas, o que demanda o 

investimento em educação. 

Percebe-se dessa forma, que a participação popular é importante por diversos 

aspectos, dentre eles podem ser citados a melhoria na elaboração de políticas públicas 

tributárias com foco em saúde, garantia de um governo responsivo, já que, quanto maior o 

grau de fiscalização, mais respostas satisfatórias o governo terá que dar e, consequentemente, 

não haverá a utilização da tributação com objetivos outros que não a garantia da melhoria do 

direito à saúde e bem-estar dos indivíduos. 

Um dos percalços que devem ser solucionados é exatamente essa falta de 

comunicação e interligação entre os entes da federação na elaboração de uma grande política 

tributária que tenha o interesse e finalidade de melhorar a qualidade de vida e saúde dos 

brasileiros. 

Importante também salientar que dificilmente uma política pública tributária 

pensada em Brasília para ser aplicada indistintamente a todos os locais do Brasil, sem a 

análise do contexto social de suas vicissitudes obterá sucesso. É justamente nesse contexto 
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que se assevera a necessidade de adoção de posturas e ações integradas em todos os âmbitos 

da federação, de maneira a que a ideia central defendida seja buscada por todos, sem impedir 

a possibilidade de adaptação às realidades sociais locais. 

A centralização faz com que as políticas públicas venham de cima para baixo, 

tratando de forma homogênea o Brasil, sem conferir a possibilidade de cada solução venha da 

realidade, o que não é estratégico para adoção de medidas efetivas
261

. 

Posto isto, evidenciado está que a corrupção é algo que permeia a história 

brasileira, mas que o meio adequado para seu combate são os órgãos de controle externo e 

interno e, especialmente, a participação popular, desde que haja investimento na educação dos 

indivíduos para aprenderem a pensar criticamente. 

 

5.4 A TRIBUTAÇÃO INDUTORA E PRETENSA REDUÇÃO DA ARRECADAÇÃO: 

UMA FORMA DIFERENTE DE ENXERGAR OS INVESTIMENTOS EM SAÚDE E A 

NECESSIDADE DE MUDANÇA DA BASE TRIBUTÁRIA BRASILEIRA 

 

Um dos obstáculos apresentados à utilização da tributação extrafiscal seria a 

renúncia de receita, as quais deixariam ser arrecadadas pelo Estado para ulteriores 

investimentos. 

Nesse sentido, DERZI (2004)
262

 preconiza que as expressões como renúncia de 

receita e despesas tributárias ou fiscais aludem a uma preocupação acerca da imperiosa 

necessidade de controle financeiro e orçamentário dos dispositivos que os enunciados 

normativos exonerativos de receitas acarretam. 

 Todavia, é necessário esclarecer que em uma política tributária planejada, em 

que são sopesados os abalos orçamentários que as medidas extrafiscais projetarão no 

orçamento público, ao teor do que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como são 

avaliados os eventuais efeitos negativos que podem surgir com a medida a ser adotada e as 

estratégias de combate desses percalços de maneira conjunta, por si só, já seria apto a rechaçar 

o questionamento acima indicado. 

Ademais, outra solução para a problemática da suposta redução de recursos 

públicos tributários seria a mudança do foco da tributação fiscal brasileira, a qual deveria 
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incidir mais sobre a renda e propriedade e menos sobre o consumo. Nesse sentido, a título de 

exemplo, pode-se citar o fato de a tributação sobre o consumo no Brasil chega a 50% 

(cinquenta por cento), enquanto que a média da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE – é no importe de 32% (trinta e dois por cento). Já no 

que concerne ao patrimônio e renda, a tributação no Brasil é no importe de 23% (vinte e três 

por cento), enquanto que nos demais países da OCDE é de 40% (quarenta por cento).  

Nesse sentido, um dos setores da sociedade e da economia que mais é tributado 

no Brasil é o de consumo. Desta feita, pode-se elaborar política pública no sentido de garantir 

com que os produtos mais benéficos para a sociedade em questão de saúde sejam menos 

tributados do que os demais. 

Dessa forma, a alteração do foco da tributação do consumo para a propriedade 

e renda, contribuirá para conferir maior efetividade aos direitos sociais, dentre eles a saúde, 

bem como se estará observando o que preconizam os princípios relacionados a tributação no 

Brasil, especialmente a capacidade contributiva e isonomia. 

Isso porque, da forma como está posta, a tributação sobre o consumo incide 

mais pesadamente sobre os mais pobres, quando, em realidade, deveria ser o contrário. Há 

tributos que sequer foram instituídos por decisão política, tais como os impostos sobre 

grandes fortunas que tributam patrimônio e renda, mas prefere-se aumentar a carga tributária 

sobre o consumo. 

A tributação indutora sobre o consumo deverá ser utilizada como forma de 

intervir na econômica e garantir, inclusive, a efetividade e eficiência da política pública 

tributária, uma vez que incidindo sobre o consumo, pode-se aumentar tributos sobre bebidas 

alcoólicas e demais drogas permitidas no Brasil, bem como sobre refrigerantes, alimentação, 

poluição, dentre outros. 

Impende ressaltar que a arrecadação poderá se manter em níveis estáveis ou até 

mesmo ser incrementada, desde que haja a necessária e efetiva modificação da carga 

tributária, com exação incidindo mais sobre a renda e patrimônio. 

Assim, as desonerações não acarretarão falta de recursos para o Estado 

Brasileiro, desde que seja efetivada uma reformulação no sistema tributário que, a princípio, 

não precisa sequer alterar a quantidade de tributos existentes, mas sim, redistribuir a pesada 

carga tributária do consumo para a renda e patrimônio. 

 

 

 



104 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal de 1988, as leis infraconstitucionais e os tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário preconizam que o direito à saúde, abarcando os 

seus aspectos físico, mental, emocional e psicológico, deve ser garantido pelo Estado aos seus 

cidadãos. 

No entanto, ao se lançar os olhos sobre a realidade social brasileira percebe-se 

que alguns mandamentos constitucionais e legais são desprovidos de sua plena efetividade e 

eficácia – produção de efeitos – especialmente no âmbito da saúde, não obstante haver 

inúmeras fontes de custeio para este ramo da seguridade social.  

Também se verificou que o simples aumento do valor ou quantidade de tributos 

não é suficiente para conferir efetividade ao direito à saúde, notadamente porque a utilização 

indistinta e desarrazoada do poder estatal de tributar não é bem recepcionada pela população, 

tendo em vista que já há uma grande insatisfação geral no Brasil com a alta carga tributária 

brasileira e o baixo índice de retorno em serviços públicos com qualidade. 

Além disso, demonstrou-se a impossibilidade de aplicação da teoria da reserva 

do possível quando se aborda um direito fundamental tão relevante quanto a saúde, que é 

indispensável ao exercício de todos os demais direitos e basilar para uma vida digna, enquanto 

ser humano, fundamento da República Federativa do Brasil.  

Portanto, uma suposta escassez de recursos não pode ser uma justificativa 

válida para o não oferecimento de direito à saúde com qualidade. Ressalta-se que não se está 

abordando aspectos meramente estéticos ou procedimentos caríssimos que fogem do razoável 

e que, assim, merecem ter a sua aplicabilidade afastada temporariamente. 

Todavia, impende salientar a impossibilidade de aplicação da reserva do 

possível para casos simples e que poderiam ser evitados se houvesse maior fiscalização por 

parte dos órgãos públicos. 

Outrossim, conforme restou assente na argumentação alhures, tão antiga 

quanto a tributação fiscal é a utilização do aspecto extrafiscal do direito tributário enquanto 

incentivador e/ou conformador de condutas desejáveis e daquelas que se pretende coibir ou 

minimizar, a fim de atingir um determinado objetivo estabelecido previamente. 

Nesse contexto, exsurge a necessidade de análise das funções desempenhadas 

pelos tributos que não apenas a fiscal – transferidora de recursos para os cofres públicos – 

mas primordialmente para o viés extrafiscal, aquele indutor de comportamentos, a partir de 

incentivos ou desincentivos a certas condutas praticadas pelos contribuintes.  
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A aplicabilidade da extrafiscalidade tem sua razão de ser especialmente quando 

se analisa o direito fundamental à saúde sob seu aspecto de prevenção. Não se olvida que a 

própria Constituição Federal estabeleceu como dever do ente estatal a promoção da saúde sob 

os aspectos preventivo e curativo, razão pela qual não há qualquer ilegalidade ou 

irregularidade em sua utilização.  

Há diversos relatos de pessoas com diabetes, sobrepeso, estresse, depressão, 

doenças cardíacas, respiratórias, dentre outras, que podem ser evitadas ou minoradas a partir 

da compreensão da saúde em seu aspecto preventivo. 

A saúde está relacionada ao meio ambiente (laboral, natural, cultural), ao 

cuidado com o corpo, a alimentação balanceada, dentre outros aspectos que podem ser 

recompensados pelo Estado com o intuito de reduzir os gastos públicos e filas nos hospitais. 

Convém ressaltar, contudo, que a extrafiscalidade não pode chegar ao ponto de 

impedir a prática de determinados comportamentos que são lícitos, uma vez que não compete 

ao direito tributário se imiscuir sobre aspectos de ilegalidade, sob pena de descaracterizar o 

conceito de tributo e a atuação indutora ser declarada inconstitucional. 

Se empregado de maneira a respeitar os princípios gerais do direito tributário 

que foram estabelecidos como escudo e proteção da autonomia da vontade e do patrimônio 

dos indivíduos, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na utilização do aspecto 

extrafiscal tributário. 

Nesse diapasão, há casos comprovados por estudos científicos e empíricos que 

as pessoas tendem a se comportar de determinada maneira se perceberem uma redução dos 

seus custos, sejam pessoas naturais ou jurídicas. 

Assim, dentre as medidas extrafiscais que o Estado pode adotar para a 

maximização do direito fundamental social em discussão, a principal é o estabelecimento de 

incentivos (imunidades, isenções, descontos, elevação de alíquotas, dentre outros) em tributos 

que forem instituídos, minorados ou majorados com o fim de conformar a vontade dos 

contribuintes, estabelecendo vantagens para os indivíduos que adotem condutas e 

comportamentos mais saudáveis, em proteção à saúde. 

Posto isto, a extrafiscalidade voltada para o caráter preventivo da saúde mostra-

se um mecanismo útil para maximizar a efetiva garantia do acesso à saúde aos indivíduos, 

desde que não se impeça os cidadãos que desejem comportar-se de maneira diversa. 

Contudo, há alguns percalços na possibilidade de utilização da extrafiscalidade 

na garantia do direito à saúde, dentre os quais o principal é a possibilidade de utilização dos 
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incentivos fiscais com a finalidade de favorecer determinadas pessoas ou grupos específicos, 

em lesão aos princípios da administração pública, dentre eles a moralidade e probidade. 

A atuação extrafiscal, assim como todo e qualquer ato emanado da 

administração pública deve atender aos princípios constitucionais, dentre os quais a 

legalidade, anterioridade, vedação ao confisco, ser instituído pelo ente federativo competente, 

alíquotas diferenciadas para produtos e serviços mais benéficos para os cuidados com a saúde, 

em atenção a seletividade e essencialidade, por exemplo.  

Nesse contexto, e pelo exposto neste trabalho dissertativo, vislumbra-se a 

necessidade de uma política pública planejada, organizada nos três níveis da federação, com o 

escopo de criar hábitos mais saudáveis, a partir de estímulos e desestímulos fiscais, que 

garantam a melhoria da saúde. 

Igualmente, não se olvida que as medidas extrafiscais a serem implementadas 

devem observância aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual existe a 

necessidade de justificar renúncias de receitas com tributação.  Todavia, partindo-se de uma 

visão macroscópica da situação, em momento algum haveria uma pretensa renúncia de receita 

de tributos, mas ao contrário, investimentos indiretos em setores de saúde. 

Isso porque, investimentos em saúde não são apenas hospitais, medicamentos, 

médicos e servidores da saúde bem remunerados, mas também, estímulos para que as pessoas 

possam ter um hábito de vida saudável, com o objetivo de evitar ou reduzir a necessidade de 

tratamentos curativos, mormente porque, a partir do momento em que há incentivos fiscais 

para pessoas que querem se alimentar melhor, ingerindo menos açucares e gorduras, a 

probabilidade de esta pessoa ter que solicitar um tratamento de diabetes ou hipertensão, por 

exemplo, é menor. 

Igualmente, insta ressaltar que não há o que se falar em redução das receitas 

tributárias, notadamente porque as medidas sugeridas no presente trabalho devem ser 

acompanhadas de uma modificação da base tributária brasileira. Com efeito, a tributação deve 

ser concentrada mais na renda do que no consumo, em atenção ao princípio da capacidade 

contributiva que deve ser norteador de todos os impostos, sempre que possível, conforme 

indica a Constituição Federal. 

Por fim, exsurge a necessidade de as medidas tributárias extrafiscais adotadas 

serem acompanhadas da necessária participação da popular em seu controle e fiscalização. 

Ora, a participação da comunidade é de tamanha relevância que o constituinte a elencou como 

princípio a ser observado na formulação da política pública do Sistema Único de Saúde. 
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Ocorre que essa participação da comunidade deve ser analisada e possibilitada 

em dois níveis de apreciação, quais sejam: na elaboração das políticas públicas de saúde e de 

tributação extrafiscal de produtos e serviços a serem selecionados como merecedores de ter o 

seu consumo incentivado ou desestimulado, e na vigilância da concessão dos citados 

incentivos tributários, com o escopo de evitar a política errônea e corrupta de favorecimentos 

pessoais indevidos, a partir da tredestinação ilícita dos atos administrativos e governamentais. 

Diante do exposto, constata-se a premente necessidade de o poder público atuar 

de maneira contundente na melhoria dos serviços públicos de saúde, por intermédio da 

tributação. Todavia, a corrupção é um mal que ainda assola o Brasil e vários outros países do 

mundo, razão pela qual se necessitam dos citados filtros democráticos para fiscalização das 

medidas que serão adotadas pelos governantes na tributação indutora, exsurgindo a 

necessidade de participação social, bem como de investimentos em educação de maneira a 

que se proporcione aos indivíduos mecanismos de fiscalização e controle efetivos e eficazes. 

O Estado tem uma grande fonte de conformação da vontade dos indivíduos. 

Assim, a partir da utilização correta, constitucional e sadia da tributação para adequação de 

comportamentos, vislumbra-se a possibilidade de utilização do tributos com efeito extrafiscal 

para estimular práticas que tenham a faculdade e possibilidade de garantir o direito a saúde 

dos indivíduos. 
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