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RESUMO 

O presente trabalho – alíquota: aspectos constitucionais e limitações à sua 

instituição – tem por objetivo o estudo do instituto jurídico da alíquota, mais especificamente 

a sua regulamentação constitucional e, consequentemente, os limites impostos ao legislador 

ordinário na instituição da alíquota. Este tema implicou na análise de todas as 39 referências 

feitas no texto constitucional à alíquota, bem como o estudo dos demais dispositivos 

constitucionais que apesar de não empregarem a palavra alíquota em sua redação, relacionam-

se diretamente com o instituto (como é o caso, por exemplo, dos dispositivos constitucionais 

que tratam da Capacidade Contributiva e da Seletividade). Ainda, buscamos demonstrar os 

limites objetivos impostos ao legislador ordinário na instituição das alíquotas, em especial na 

instituição de alíquotas diferenciadas entre contribuintes de um mesmo tributo. 

O tema surgiu a partir de uma análise da produção científica a respeito dos 

critérios da regra-matriz de incidência tributária, do grande número de obras voltadas ao 

estudo da sujeição passiva, da materialidade tributária ou, até mesmo, da base de cálculo. 

Contudo, apesar de muitas das discussões judiciais girarem em torno da alíquota, escassas são 

as obras científicas que dedicam uma atenção mais detida ao instituto jurídico da alíquota. 

Assim, por meio de uma pesquisa bibliográfica, buscamos reunir o 

pensamento científico a respeito do tema abordado no presente trabalho e, a partir destas 

idéias, formular opiniões próprias, de modo a demonstrar a existência de limites impostos ao 

legislador ordinário na instituição de alíquotas. As várias nuances na regulamentação 

constitucional dos tributos tornou a pesquisa extremamente árdua, porém prazerosa e o 

resultado foi a presente dissertação que longe de esgotar o tema, constitui um convite para 

discutir com maior profundidade este instituto tão importante do Direito Tributário: a 

alíquota.  

Palavras-chave: Tributário; Alíquota; Princípios; Fator de Discrimen; Critérios Objetivos de 

Segregação; Progressividade; Competência Tributária. 
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ABSTRACT 

 

This work – the tax rate: the constitutional aspects and limitations of its 

imposition - aims to study the tax rate, more specifically its constitutional regulation, and 

therefore the limits established to the ordinary legislator in imposing a tax rate. This theme 

involved the analysis of all 39 references made in the constitutional text regarding the tax rate 

as well as the study of other constitutional provisions that despite not using the term “tax rate” 

in its essay, refers directly to it (as is the case, for example, of constitutional provisions 

dealing with the Contributory Capacity and Selectivity). Still, we try to demonstrate the limits 

imposed upon the ordinary legislator in the imposition of the tax rates, particularly the levy of 

different tax rates for taxpayers subject to the same tax. 

The issue was raised during the analysis of scientific literature regarding the 

elements composing the main rule of taxation. Besides the large number of works involving 

the study of both the taxpayers and the tax materiality or even the tax calculation base, there 

are a limited number of scientific works that devote more careful attention to the tax rate, 

despite of many judicial discussions revolve around the tax rate. 

Thus, through a literature search, we almalgamate the scientific thinking 

about the subject of this work and, from these ideas, have formulate our own opinions in order 

to demonstrate the existence of limits imposed to the ordinary legislator when establishing the 

tax rate. The various nuances in the constitutional regulation of taxes made the search 

extremely difficult yet pleasant, and the result was this thesis that, far from exhausting the 

subject, is an invitation to discuss deeperly this important element of Tax Law: the tax rate. 

Keywords: Tax; Tax Rate; Principles; Factor of Segregation; Objective Criteria for 

Segregation; Progressivity, Power to Tax. 



 

 
 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Com a lei, pela lei e dentro da lei; 
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1 

INTRODUÇÃO 

A regra-matriz de incidência tributária é a norma jurídica tributária por 

excelência e, como tal, vem sendo estudada há muito tempo pelos tributaristas, seja de forma 

genérica, seja de forma individualizada por tributo. Para facilitar este estudo, não foram 

poucos os tributaristas que dividiram a regra-matriz de incidência tributária em critérios, 

elementos, antecedente/consequente, etc. 

Assim, é possível encontrar um bom número de trabalhos científicos 

referentes à hipótese de incidência tributária. Também não são poucas as obras científicas 

sobre os sujeitos (em especial o sujeito passivo) da relação jurídica tributária. A base de 

cálculo, por sua importância no estabelecimento do quantum, bem como definidor1 da 

materialidade tributária, tem também recebido especial atenção da doutrina. 

Todavia, no que tange à alíquota, não se pode falar o mesmo. Na doutrina 

especializada não é fácil localizar obras referente ao tema2 e, mesmo nos manuais de Direito 

Tributário, não são muitas as palavras dedicadas ao estudo deste elemento da regra-matriz3. 

Esta apatia doutrinária não passou despercebida por PAULO DE BARROS 

CARVALHO, que assim se posiciona: “é bem provável que a verificação desse aspecto não 

tenha animado a Ciência, no sentido de empreender investigações mais profundas, sendo 

sobremodo escassa a literatura nacional ou estrangeira que desenvolve o assunto. Realmente, 

se da análise da base de cálculo podemos recolher imenso material explicativo da 

fenomenologia impositiva, do exame da alíquota pouco mais se apanha que um componente 

aritmético para a determinação da quantia que será objeto da prestação tributária. Compagina-

se à base de cálculo, na sua função eminentemente objetiva, como tivemos oportunidade de 

 
                                                           
1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 324. 
2 Identificamos, apenas, o livro do Professor Aires Fernandino Barreto, denominado “base de cálculo, alíquota 

e princípios constitucionais”, devidamente registrado na bibliografia. 
3 Para tanto, basta ler os manuais de Direito Tributário de PAULO DE BARROS CARVALHO, LUCIANO 

AMARO, SACHA CALMON NAVARRO COELHO, HUGO DE BRITO MACHADO ou JOSÉ 
EDUARDO SOARES DE MELO, listados na bibliografia do presente trabalho, para constatar que, 
atualmente, a alíquota não desperta a curiosidade da doutrina pátria. 
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acentuar, e diríamos esgotar-se aí o interesse que pode suscitar, não exercesse a alíquota outro 

papel importantíssimo no que atina à própria legitimidade da imposição tributária”4. 

Em consonância com a conclusão final do ilustre professor paulista, a 

alíquota, como outros elementos compositores da regra-matriz de incidência tributária, é 

instituto jurídico de fundamental importância à fenomenologia tributária e sua melhor 

compreensão (em especial no plano constitucional) pode ajudar à solução de uma série de 

conflitos que hoje abarrotam o Poder Judiciário. 

Isto porque a alíquota é instrumento jurídico para a realização de princípios 

constitucionais no Direito Tributário, sendo certo que por meio deste instituto jurídico, muitos 

direitos e garantias fundamentais são assegurados. 

Assim, por meio do presente trabalho, analisaremos o instituto jurídico da 

alíquota, suas diversas referências no texto constitucional e, principalmente, os limites 

constitucionais à competência do legislador ordinário para a sua instituição. 

Para tanto, discorreremos rapidamente sobre a compreensão do significado de 

Direito Positivo e a sua condição de sistema autopoiético. Posteriormente, analisaremos a 

competência legiferante e, mais especificamente, a competência tributária instituída pela 

Constituição Federal. Feito isso, analisaremos todos os elementos da regra-matriz de 

incidência tributária, dando particular atenção à alíquota. 

Feito este breve percurso introdutório pelo Direito Tributário, passaremos a 

analisar as referências ao instituto jurídico da alíquota no texto constitucional, avaliando sua 

relação com os princípios e direitos constitucionais que com ela se relacionam. Esta análise 

nos permitirá uma compreensão mais detalhada das limitações constitucionais à instituição de 

alíquotas pelo legislador ordinário, o que nos possibilitará a difícil tarefa de identificar limites 

constitucionais objetivos impostos ao legislador infraconstitucional, seja na atribuição de uma 

alíquota máxima para cada espécie tributária, seja determinando limites na graduação de 

alíquotas de um mesmo tributo. 

 
                                                           
4 Curso., p. 335. 
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Com isso, pretendemos responder perguntas como as seguintes: (a) é possível 

identificar, por meio de critérios objetivos, se determinada alíquota tem efeito confiscatório 

(artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal)? É possível ao legislador infraconstitucional 

instituir alíquotas diferenciadas sem que haja previsão constitucional autorizando? A 

seletividade é mera orientação constitucional ao legislador infraconstitucional ou existe um 

contorno constitucional que deve ser seguido pelo legislador infraconstitucional? 

Em suma, pretendemos estudar o instituto da alíquota de uma perspectiva 

constitucional, identificando as regras contidas na Constituição Federal quanto á sua 

instituição. 

Acreditamos que após percorrermos o caminho proposto no presente trabalho, 

teremos contribuído para o estudo do instituto jurídico da alíquota. Porém, longe de esgotar a 

discussão (que, em nosso entender, é por demais vasta para ser encerrada com o presente 

trabalho), pretendemos apenas provocar o início de um debate mais ativo sobre aquele que, 

certamente, é um dos mais importantes institutos jurídicos e que por sua implícita ligação com 

o os princípios constitucionais não pode ser ignorado. 
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2 

DIREITO POSITIVO 

A convivência do homem em sociedade exige o estabelecimento de regras de 

comportamento que permitam a harmonização de interesses diversos e, em última análise, a 

própria vida em sociedade. Isto porque, constantemente, um ato praticado por um indivíduo 

vai de encontro ao interesse de outrem. 

O direito surge, neste contexto, como uma produção humana, cerceadora de 

liberdades individuais que permite o convívio em sociedade. Como leciona NORBERTO 

BOBBIO, “acreditamos ser livres, mas na realidade, estamos envoltos em uma rede muito 

espessa de regras de conduta que, desde o nascimento até a morte, dirigem nesta ou naquela 

direção as nossas ações”5. 

O cerceamento de liberdades individuais se faz necessário uma vez que a total 

liberdade individual elimina qualquer tipo de barreira ao exercício das vontades humanas, 

motivadas pelas mais diversas emoções, impossibilitando o convívio em sociedade, uma vez 

que nem a integridade física dos outros membros sociais está garantida. 

E é por determinar condutas que podemos afirmar que o Direito Positivo se 

apresenta como sistema coativo, sendo que os elementos que o compõem (normas jurídicas), 

diferente de outros sistemas, tem o condão de impor condutas às pessoas, mesmo contra a 

vontade do destinatário da norma. 

Neste sentido, HANS KELSEN afirma que “como ordem coativa, o Direito 

distingue-se de outras ordens sociais. O momento coação, isto é, a circunstância de que o ato 

estatuído pela ordem como conseqüência de uma situação de fato considerada socialmente 

 
                                                           
5 BOBBIO, Norberto. Teoria norma jurídica. , 2.ed, Tradução Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno 

Sudatti, São Paulo:Edipro, 2003. 
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prejudicial deve ser executado mesmo contra a vontade da pessoa atingida e – em caso de 

resistência – mediante o emprego da força física, é o critério decisivo”6. 

Assim, a coatividade, conforme salientado por HANS KELSEN, é a marca 

registrada do Sistema do Direito Positivo, diferenciando-o de outros sistemas sociais. 

As normas jurídicas, normas prescritivas por excelência, não se encontram 

esparsas, mas agrupadas, formando um universo particular onde se constrói uma realidade 

própria. Este sistema se configura pela sua auto-reprodução, por meio do qual o direito se 

auto-alimenta, conforme as regras do próprio ordenamento jurídico. 

É neste sentido que NIKLAS LUHMANN desenvolve sua Teoria dos 

Sistemas, fundamentando-a na dicotomia sistema/ambiente7. Segundo o autor, um sistema se 

configura pela sua auto-reprodução, de acordo com regras próprias, ou seja, 

independentemente do seu ambiente (fechamento), mas com ele relacionado no sentido de 

aprendizado (abertura). A relação com o ambiente é crucial na teoria de LUHMANN, ao 

ponto deste afirmar que “no se pued iniciar un proceso de lenguaje si al menos no se tiene en 

cuenta que existe algo exterior que deba designarse como realidad”8. 

Trazendo esta idéia para o universo jurídico, é possível afirmar que o Direito 

Positivo se apresenta como um sistema social autopoiético9, composto por enunciados10 

prescritivos válidos, determinado no tempo e no espaço. 

 
                                                           
6 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

2003, p. 37. 
7 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la Sociedad. Universidad Iberoamericana/Herder, 2007, p. 78. 
8 Ob. cit., p. 79. 
9 Sobre autopoiese nos sistemas sociais (como é o caso do Direito), ensina MARCELO NEVES que “a 

concepção luhmanniana da autopoiese afasta-se do modelo biológico de Maturana, na medida em que nela 
se distinguem os sistemas constituintes de sentido (orgânicos e neurofisiológicos). Na teoria biológica da 
autopoiese, há, segundo Luhmann, uma concepção radical do fechamento, visto que, para a produção das 
relações entre sistema e ambiente, é exigido um observador fora do sistema, ou seja, um outro sistema. No 
caso de sistemas constituintes de sentido, ao contrário, a ‘auto-observação torna-se componente necessário 
da reprodução autopoiética’. Eles mantêm o seu caráter autopoiético enquanto se referem simultaneamente a 
si mesmos (para dentro) e ao seu ambiente (para fora), operando internamente com a diferença fundamental 
entre sistema e ambiente. O seu fechamento operacional não é prejudicado com isso, considerando-se que 
sentido só se relaciona com sentido e só pode ser alternado através de sentido. Porém, a incorporação da 
diferença ‘sistema/ambiente’ no interior dos sistemas baseados no sentido (a auto-observação como 
‘momento operativo da autopoiese’) possibilita uma combinação de fechamento operacional com abertura 
para o ambiente, de tal maneira que a circularidade da autopoiese pode ser interrompida através da referência 
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Como sistema autopoiético, ou seja, como sistema operativamente fechado11 

(o próprio sistema se auto-reproduz independentemente de intervenção externa e de acordo 

com as regras do próprio sistema) e cognitivamente aberto (na medida em que existe um 

ambiente observado pelo Direito Positivo e a que ele faz referência, podendo “aprender” com 

este ambiente na medida em que recolhe novos elementos para, por meio dos veículos 

definidos pelo próprio sistema, criar novos elementos que, no caso, são enunciados 

prescritivos), o direito positivo se diferencia do seu ambiente através da utilização do código 

binário lícito/ilícito (jurídico/não-jurídico) ou, em outras palavras, da delimitação do que é 

jurídico e do que se configura como o seu ambiente por não possuir os elementos necessários 

a ingressar no universo jurídico. 

Este sistema autopoiético é composto por enunciados prescritivos que nada 

mais são do que significações extraídas a partir da leitura dos textos jurídicos, portadoras de 

uma carga semântica completa, mas prescritivamente incompletas. Incompletas porque 

individualmente não são capazes de transmitir um comando normativo pleno, descrevendo 

uma hipótese que, se realizada, produz uma relação jurídica. Assim, os enunciados 

prescritivos precisam se aglutinar para, aí sim, formarem comandos prescritivos completos, 

também chamados de norma jurídica. 

Assim, a título exemplificativo, ao lermos o quanto disposto no artigo 2º, da 

Lei nº 10.833/03 – “para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de 

cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis 

décimos por cento” – é possível extrair um significado. Contudo, não é possível extrair um 

conteúdo normativo deste texto, uma vez que faltam informações para que seja possível 

identificar a hipótese de incidência, os sujeitos relação jurídica decorrente da realização do ato 

previsto na hipótese, além da grandeza econômica que forma a base de cálculo. 

 
                                                           

ao ambiente. Portanto, na teoria dos sistemas sociais autopoiéticos de Luhmann, o ambiente não atua perante 
o sistema nem meramente como ‘condição infraestrutural de possibilidade da constituição dos elementos’, 
nem apenas como perturbação, ruído, ‘bruit’; constitui algo mais, ‘o fundamento do sistema’. Em relação ao 
sistema, atuam as mais diversas determinações do ambiente, mas elas só são inseridas no sistema quando 
este, de acordo com os seus próprios critérios e código-diferença, atribui-lhes sua forma” (Entre Têmis e 

Leviatã: Uma Relação Difícil: O Estado Democrático de Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 61;62). 

10 No presente trabalho, utilizamos o signo enunciado como sinônimo de proposição, não fazendo uso da 
diferenciação feita por NORBERTO BOBBIO (ob. cit., p. 73). 

11 LUHMANN, Niklas. Ob. cit., p. 100. 
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Neste sentido, o comando extraído da leitura do dispositivo legal citado é 

denominado de enunciado prescritivo, enquanto que a junção de vários enunciados 

prescritivos que permitam ao intérprete a identificação de uma hipótese fática (antecedente) e 

uma consequência pela prática do fato previsto hipoteticamente (consequente) é denominado 

de norma jurídica. 

No caso do exemplo citado, após a junção dos enunciados prescritivos 

extraídos da Lei nº 10.833/03 onde se encontrem a materialidade tributária da COFINS, o 

local e o tempo de sua possível ocorrência, os sujeitos que podem praticar o ato previsto e o 

sujeito a quem deve ser recolhido o tributo e a base para apuração do quantum (em comunhão 

com a alíquota), ter-se-á um elemento semanticamente completo: a norma jurídica. 

Por sua vez, a validade de um enunciado prescritivo é resultado da aplicação 

do binômio jurídico/não-jurídico, sendo válido o enunciado que for compatível com o 

ordenamento jurídico e inválido aquele que não preencher os requisitos impostos pelo próprio 

sistema. Isto significa que para se avaliar se determinada norma jurídica é válida (qualidade 

de pertinencialidade para com o Direito Positivo), faz-se necessário um corte temporal, ou 

seja, o isolamento do ordenamento jurídico em um momento cronológico (tempo) e, a partir 

daí, observar sua compatibilidade sistêmica. 

O Direito Positivo também é limitado no espaço graças à autonomia política 

dos estados, limitando-se ao território em que pode ser aplicado coercitivamente. Esta 

limitação espacial acaba por gerar ordenamentos jurídicos com características próprias, 

evidenciando as diferenças culturais entre os diferentes povos. 

Consolidado o conceito de Direito Positivo e, principalmente, da idéia do 

Direito como um conjunto de enunciados prescritivos completos em significado, mas 

incompletos em sentido prescritivo (motivo pelo qual devem ser aglutinados para compor 

normas jurídicas, comandos prescritivos por excelência), torna-se imperioso distinguir e 

conceituar o ramo do Direito Positivo em que está inserido o instituto jurídico da alíquota: o 

Direito Tributário. 

Segundo PAULO DE BARROS CARVALHO, Direito Tributário “é o ramo 

didaticamente autônomo do direito, integrado pelo conjunto das proposições jurídico-
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normativas que correspondam, direta ou indiretamente, à instituição, arrecadação e 

fiscalização de tributos”12.  

Tomando por base esta definição, é possível dividir as normas jurídicas 

pertencentes ao Direito Tributário em três espécies: normas jurídicas que regulam a 

instituição dos tributos, normas jurídicas que tratam da arrecadação tributária e normas 

jurídicas que estabelecem os limites de fiscalização pela autoridade fazendária. Ao presente 

trabalho nos interessa as normas jurídicas que regulam a instituição dos tributos. 

A partir da análise das normas jurídicas que regulam a instituição de tributos, 

é possível identificar tanto normas jurídicas de competência (que restringem o poder de 

tributar da pessoa política) como normas jurídicas de conduta (que estabelecem comandos 

prescritivos obrigando o contribuinte a se desfazer de parte do seu patrimônio por meio do 

pagamento de uma quantia fixa). 

As normas jurídicas de competência são, em sua maioria, previstas na 

Constituição Federal. 

Assim, faz-se necessário o estudo das competências legiferentes, de modo a 

entender como e a quem é outorgada competência para a instituição de tributo e, é claro, para 

a instituição de alíquotas. 

 
                                                           
12 Curso, p. 15. 
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3 

AS COMPETÊNCIAS LEGIFERANTES 

O Direito Positivo, como já afirmado, é um sistema que se auto-reproduz de 

forma independente, de acordo com as regras do próprio sistema. 

No caso das nações democráticas, a Constituição assume posição de 

hegemonia sobre o ordenamento, guardando em si o requisito último de validade de um 

sistema jurídico, o que, em última análise, significa dizer que é a Constituição que dá 

identidade a um ordenamento jurídico, individualizando-o dos demais. 

É na Constituição que devem estar previstas as competências legiferantes 

atribuídas aos entes estatais, em especial aos Poderes Executivo e Legislativo, restringindo a 

liberdade criativa dos entes políticos tanto quanto à matéria legislada quanto à forma em que 

serão produzidos os atos legislativos. 

À primeira vista, pode soar estranha a afirmação de que a competência 

legislativa é uma limitação ao poder de criação de enunciados jurídicos e não o próprio poder. 

Todavia, uma análise histórica dos ordenamentos jurídicos nos mostra que a existência de 

limites ao poder legislativo do governante é algo relativamente recente, uma vez que o poder 

de impor a sua vontade aos seus súditos era absoluto.  

No Brasil não foi diferente. Logo após a proclamação da independência e 

instituição do regime monárquico, o imperador Don Pedro I promoveu “a criação do poder 

moderador, através do qual o monarca reservava para si, entre outras prerrogativas, o direito 

de nomear senadores, convocar e dissolver assembléias legislativas, sancionar decretos, 

suspender resoluções dos conselhos provinciais, nomear livremente ministros de Estado, 

indicar presidentes de província e suspender magistrados”13. 

 
                                                           
13 DEL PRIORE, Mary e VENÄNCIO, Renato. O livro de ouro da História do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 

2001, p. 207. 
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Assim, se é inerente aos Estados a criação de normas jurídicas, certamente 

fica a cargo da Constituição Federal limitar o poder de limitar este poder por meio da 

instituição de competências legislativas, verdadeiro instrumento de freio ao autoritarismo. 

Voltando à competência, nos ensina ALF ROSS que “toda competência 

define um ato jurídico, quer dizer, indica as condições para o estabelecimento do direito 

vigente. Estas condições podem ser divididas em três grupos, os quais determinam 1°) o órgão 

competente para realizar o ato jurídico (competência pessoal); 2°) o procedimento 

(competência formal) e 3°) o conteúdo possível do ato jurídico (competência material)”14. 

Quanto à competência pessoal (seguindo a classificação do saudoso jurista 

dinamarquês), por ser o Direito Positivo composto tanto por regras gerais e abstratas como 

por regras individuais e concretas, os sujeitos detentores de competência para a criação destas 

são em maior número do que se pode supor em uma análise apressada. 

Isto porque o Direito Positivo comumente atribui ao particular, 

principalmente nas relações privadas, a competência para a criação de regras jurídicas, na 

medida em que o contrato bilateral vincula os contratantes como se lei fosse. 

Todavia, pelo escopo do presente trabalho, nos interessa não a competência 

para a edição de regras individuais e concretas, mas a competência para a produção de regras 

gerais e abstratas, estas sempre provenientes de um dos três poderes. 

No que tange à competência para a edição de leis (competência legislativa) – 

veículos introdutores de regras gerais e abstratas por excelência – o sistema do Direito 

Positivo, por meio da Constituição Federal, delegou aos entes políticos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), seja de forma exclusiva, seja de forma concorrente entre eles, 

uma parcela do poder legislativo. Esta divisão do poder legislativo, decorrente do Federalismo 

adotado pelo Brasil, acaba por criar duas espécies de competência: a exclusiva e a 

concorrente. 

Por competência exclusiva, compreende-se o poder privativo do ente político 

para legislar sobre determinada matéria. Assim, a título exemplificativo, no artigo 22, da 
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Constituição da República, são listadas competências exclusivas da União, não sendo possível 

aos outros entes políticos exercitá-las15. 

De forma diversa, a competência concorrente, como o próprio nome sugere, é 

exercitável por mais de um ente político, como é o caso das competências previstas no artigo 

24, da Constituição Federal16. Importante salientar que mesmo a competência sendo 

concorrente, para evitar o choque de enunciados prescritivos, há uma hierarquia entre os 

enunciados produzidos, de modo a possibilitar uma convivência harmônica entre elas. 

A competência legislativa – que PAULO DE BARROS CARVALHO chama 

de “aptidão de que são dotadas as pessoas políticas para expedir regras jurídicas, inovando o 

ordenamento positivo”17 – tem especial relevância em razão do Princípio da Legalidade, 

previsto em nosso ordenamento jurídico no artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal, 

exaltando que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei”. 

E é em razão do Princípio da Legalidade – pedra basilar de qualquer estado 

democrático – que a análise da competência para a edição de leis ganha especial importância. 

 
                                                           
14  ROSS, Alf. Direito e Justiça. Tradução e Notas de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2003, 241/242. 
15 O Supremo Tribunal Federal tem entendimento restritivo quanto ao artigo 22, afastando a legislação estadual 

e municipal mesmo se a mesma vier em benefício da coletividade. Neste sentido, cite-se o seguinte julgado: 
“ação direta. Arts. 1º e 2º da Lei n. 3.680/2005, do Distrito Federal. Competência legislativa. Trânsito. 
Serviço público. Transporte coletivo urbano. Veículos. Provisão de dispositivos redutores de estresse e 
cansaço físico a motoristas e cobradores. Obrigação das permissionárias de garantir descanso e prática de 
exercícios físicos. Inadmissibilidade. Competências legislativas exclusivas da União. Ofensa aparente ao art. 
22, incs. I e XI, da CF. Liminar concedida. Precedentes. Aparenta inconstitucionalidade, para efeito de 
liminar, a lei distrital ou estadual que dispõe sobre obrigatoriedade de equipar ônibus usados no serviço 
público de transporte coletivo com dispositivos redutores de estresse a motoristas e cobradores e de garantir-
lhes descanso e exercícios físicos” (ADI 3.671-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 28-8-08, DJE 

de 28-11-08). 
16 No que tange à competência concorrente, interessante o seguinte julgado do Supremo Tribunal  

Federal relativo a custas judiciais: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS. 
LEI ESTADUAL QUE CONCEDE ISENÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. Lei 12.461, de 7.4.97, do 
Estado de Minas Gerais. I.- Custas e emolumentos são espécies tributárias, classificando-se como taxas. 
Precedentes do STF. II.- À União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para 
legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses, restringindo-se a competência da União, no 
âmbito dessa legislação concorrente, ao estabelecimento de normas gerais, certo que, inexistindo tais normas 
gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (C.F., art. 
24, IV, §§ 1º e 3º). III.- Constitucionalidade da Lei 12.461/97, do Estado de Minas Gerais, que isenta 
entidades beneficentes de assistência social do pagamento de emolumentos. IV.- Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 1624/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 08-
05-2003, DJE de 13-06-2003). 

17 Curso, p. 210. 
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Muito bem. É justamente no artigo 24 que se situa a competência que 

interessa ao estudo desenvolvido no presente trabalho. Com efeito, no inciso I, do artigo 24, 

da Constituição Federal encontra-se a competência concorrente dos entes políticos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) para legislar sobre Direito Tributário18. Isso significa 

que a competência para legislar sobre matéria tributária (ou, simplesmente, competência 

tributária) é uma parcela da competência legislativa atribuída a cada ente político. 

E algumas peculiaridades desta parcela da competência dos entes políticos 

merecem ser acentuadas. 

3.1 Competência tributária 

A competência tributária é uma parcela da competência outorgada pelo 

ordenamento jurídico ao ente político para a criação de enunciados prescritivos (tanto gerais e 

abstratos como individuais e concretos) relacionados à criação, arrecadação e fiscalização de 

tributos. 

Pela natureza do presente trabalho, nos interessa apenas a competência 

tributária para a criação de regras gerais e abstratas, mais especificamente aquelas referentes à 

instituição e alteração de elementos compositores da regra-matriz de incidência tributária19. 

Por força do Princípio da Legalidade (artigo 5°, inciso II e artigo 150, inciso I, 

ambos da Constituição Federal), é possível afirmar que a parcela da competência tributária 

que nos propomos a estudar foi outorgada exclusivamente ao Poder Legislativo, na qualidade 

de representante do povo e detentor da função precípua de criação de leis. Contudo, nos casos 

previstos na Constituição Federal, uma parcela deste poder pode ser outorgada ao Poder 

Executivo. Assim, por exemplo, ao Poder Executivo é dada a competência de determinar a 

alíquota, nos limites estabelecidos por lei, do II, do IE, do IOF e do IPI (artigo 153, § 1°, da 

Constituição Federal). 

 
                                                           
18 Aqui entendido como “o ramo do Direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a 

imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os 



 

 
 

23

Dois pontos precisam ser destacados. Primeiro, a competência para a criação 

de tributos é exclusiva do Poder Legislativo, uma vez que somente por meio de lei pode ser 

criado um “fazer”20 (tal qual previsto no artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal) que, no 

caso de tributo, configura-se na obrigação de recolhimento de quantia certa aos cofres 

públicos. Segundo, a competência outorgada ao Poder Executivo deverá ser exercitada nos 

estritos termos da lei. 

A competência tributária não pertence exclusivamente a apenas um ente 

político. Com efeito, devido à forma federativa adotada pelo Brasil e dada à necessidade de 

assegurar a autonomia econômica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a 

Constituição Federal repartiu a competência para a instituição e alteração dos elementos 

compositores da regra-matriz de incidência tributária entre os Poderes Legislativos Federal, 

Estadual, Distrital e Municipal. 

Ao Poder Legislativo Federal é outorgada a maior parcela desta competência, 

uma vez que a ele compete exclusivamente a criação e alteração dos impostos previstos no 

artigo 153, da Constituição Federal, dos empréstimos compulsórios (previstos no artigo 148, 

da Constituição Federal) e as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e 

de interesse das categorias profissionais (previstas genericamente no artigo 149, da 

Constituição Federal). Também é dele a competência residual, prevista no artigo 154, inciso I, 

da Constituição Federal, para a criação de outros impostos com materialidades diversas 

daquelas previstas nos artigos 153, 155 e 156, da Constituição Federal. 

Importante destacar que o Legislativo Federal e o constituinte derivado, 

apesar de serem compostos pelo mesmo grupo de pessoas (senadores e deputados federais), 

não se confundem. Esta distinção é extremamente relevante na medida em que ao legislador 

federal não é dado avançar além do quanto definido pelo constituinte derivado. 

 
                                                           

abusos de poder” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 49). 

19 A regra-matriz de incidência tributária será melhor estudada no próximo capítulo. 
20 O termo “fazer”, tal qual previsto no inciso II, do artigo 5°, da Constituição Federal, obviamente se refere 

também à obrigação de dar e não apenas à obrigação de fazer. 
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Já ao Poder Legislativo Estadual é outorgada a competência exclusiva para a 

instituição dos impostos previstos no artigo 155, da Constituição Federal e da contribuição de 

que trata o artigo 149, § 1°, da Constituição Federal. 

Por sua vez, ao Poder Legislativo Municipal é outorgada a competência 

exclusiva para a instituição dos impostos previstos no artigo 156, da Constituição Federal e 

das contribuições de que trata o artigo 149, § 1° e 149-A, ambos da Constituição Federal. 

Ao Poder Legislativo Distrital, nos termos do artigo 32, § 1°, da Constituição 

Federal, são outorgadas, cumulativamente, as competências previstas para os Poderes 

Legislativos Estadual e Municipal. 

Há, ainda, a competência concorrente dos Poderes Legislativos Federal, 

Estadual, Distrital e Municipal, uma vez que as taxas e as contribuições de melhoria podem 

ser instituídas e alteradas pelo Poder Legislativo do ente político que prestar o serviço, 

exercitar o poder de polícia (estes dois, no caso da taxa) ou realizar a obra pública (no caso 

contribuição de melhoria).  

Por fim, importante ressaltar as características da competência tributária. 

ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA faz referência a seis características: indelegabilidade, 

irrenunciabilidade, incaducabilidade, facultatividade, privatividade e inalterabilidade 21. 

Assim, a competência para a instituição de tributo, outorgada pela 

Constituição Federal, não pode ser delegada a outra pessoa jurídica de direito público (nem, 

muito menos, de direito privado). A transferência para terceiro da competência tributária 

configurar-se-ia em verdadeira alteração do texto constitucional por meio de instrumento 

infraconstitucional (lei, decreto, etc.), o que, por certo, não se admite. A competência 

tributária outorgada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é um direito 

exclusivo destes, somente exercitável por estes, sendo vedada a sua delegação. 

Da mesma forma que não se pode delegar a competência tributária a terceiro, 

também não se pode dela abrir mão, ou seja, a competência outorgada pela Constituição é 

 
                                                           
21 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 

2003, p. 451. 



 

 
 

25

irrenunciável. Se não é possível transferi-la para outrem, certo que também dela não poderá 

renunciar. É uma questão lógica. Também não seria lógico aceitar a possibilidade de um 

mandatário (seja integrando o Poder Executivo, seja integrando o Poder Legislativo) poder 

renunciar à competência para instituir ou alterar tributos, inviabilizando o exercício da 

competência tributária pelos mandatários seguintes. 

Contudo, apesar de não poder renunciar ou delegar a competência tributária, o 

não exercício da mesma não leva o ente político a perder o direito de exercitá-la. O direito ao 

exercício da competência tributária é, portanto, incaducável, não se extinguindo em razão do 

decurso do tempo. Bom exemplo é que a União, apesar de nunca ter exercido a competência 

para a instituição do imposto previsto no artigo 153, inciso VII, da Carta Magna, ainda 

continua apta a exercê-la. 

Por sua vez, a incaducabilidade leva, necessariamente, a outra característica 

da competência tributária: a facultatividade. Em outras palavras, o exercício da competência 

tributária constitui-se em uma faculdade do ente político, sendo uma questão de conveniência 

administrativa. A Constituição, contudo, prevê três exceções a esta regra: o ICMS o ISS e o 

IOF (em relação ao ouro, considerado como ativo financeiro).  

Nos dois primeiros casos, a exceção à facultatividade tem por objetivo evitar 

guerra fiscal entre os Estados e o Distrito Federal e entre os Municípios, respectivamente, em 

prejuízo das finanças públicas. Assim, o constituinte estabeleceu a obrigatoriedade da 

instituição dos dois impostos ao impor que isenções, incentivos e benefícios fiscais, no caso 

do ICMS, só poderiam ser concedidos mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal 

(artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea “g”); e, quanto ao ISS, prescreveu que lei complementar 

estabeleceria a alíquota mínima do imposto (artigo 156, § 3°, inciso I, da Constituição 

Federal), sendo que enquanto não editada a referida lei a alíquota mínima do ISS seria de 2% 

(artigo 88, inciso I, do ADCT). 

Já no caso do IOF incidente sobre a comercialização de ouro (ativo 

financeiro), previsto no § 5°, do artigo 153, da Constituição Federal, o objetivo é a proteção 

da autonomia econômica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em detrimento da 

autonomia legislativa da União, uma vez que o produto da arrecadação deste imposto é 

destinado, com exclusividade, aos Estados (ou ao Distrito Federal) e aos Municípios de onde 
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foi extraído o minério. Discorreremos de forma mais aprofundada sobre o referido dispositivo 

quando tratarmos da utilização do signo alíquota pelo constituinte com o objetivo de instituir 

um percentual mínimo. 

A nosso ver, contudo, a obrigatoriedade da instituição dos impostos, nestes 

três casos, não retira o caráter geral de facultatividade da competência tributária. 

Outra característica da competência tributária é a inalterabilidade, ou seja, a 

competência “não pode ter suas dimensões ampliadas pela própria pessoa política que a 

detém”22. Isto significa que não pode o detentor da competência tributária ir além do previsto 

constitucionalmente, ainda que não seja atingida a competência de outra pessoa política.  

A inalterabilidade, contudo, não implica na impossibilidade de mudança da 

competência por emenda constitucional. Em nosso entender, desde que seja assegurado aos 

entes políticos os recursos necessários para que seja mantida a sua autonomia (por meio de 

repasses, por exemplo), não há qualquer impossibilidade na alteração da competência 

tributária pelo constituinte derivado. Em resumo, a competência tributária é inalterável pelo 

detentor da competência, podendo, contudo, ser modificada pelo constituinte derivado 

(outorgante da competência tributária). 

Por fim, ROQUE ANTONIO CARRAZZA aponta como característica da 

competência tributária a privatividade, ou seja, cada pessoa política tem a sua própria 

competência. Ousamos discordar. Com efeito, a competência para a instituição de taxas e 

contribuições de melhorias é comum a todos os entes políticos, podendo exercitá-la quem 

prestar o serviço, realizar a fiscalização em atenção ao poder de polícia ou construir a obra 

pública que traga valoração imobiliária. Mesmo no caso dos impostos, onde o constituinte se 

preocupou em dividir as materialidades tributárias que poderiam ser instituídas por cada 

membro da Federação e pela União, há expressa previsão de “invasão da competência” dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pela União (artigo 154, inciso II, da 

Constituição Federal). 

 
                                                           
22 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso, p. 590. 
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Assim, como adverte PAULO DE BARROS CARVALHO, “a privatividade 

fica reduzida, assim, à competência do Poder Público Federal”23. 

Por outro lado, dizer que cada um tem sua própria competência, sendo 

utilizado o termo “privativo” neste sentido, é o mesmo que dizer que cada um tem 

competência, tratando-se de verdadeira redundância. 

A divisão entre competência privativa e comum (concorrente) foi utilizada 

expressamente pelo constituinte nos artigos 22 a 24, da Constituição Federal, tendo 

expressamente disposto, no artigo 24, inciso I, que a competência tributária é concorrente 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Em nosso entender, portanto, as características da competência tributária são, 

apenas, a indelegabilidade, a irrenunciabilidade, a incaducabilidade, a facultatividade e a 

inalterabilidade pelo detentor da competência. 

Feitas estas breves considerações sobre a competência tributária, já é possível 

dar mais um passo em direção ao estudo específico das alíquotas. Todavia, antes se faz 

necessária a análise da regra-matriz de incidência tributária. 

 
                                                           
23 Curso, p. 216. 
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4 

A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA  

Como já dito anteriormente, o Direito Positivo se apresenta como um 

conjunto de enunciados completos em significado, mas incompletos em sentido prescritivo, 

motivo pelo qual devem ser aglutinados para compor normas jurídicas, comandos prescritivos 

por excelência. 

A opção por conceituar o Direito Positivo como um conjunto de enunciados 

prescritivos e não como um conjunto de normas jurídicas (que, mais uma vez, nada mais são 

do que enunciados prescritivos reunidos para impor uma conduta de forma coercitiva) se deve 

ao fato de que é plenamente possível (e necessário) a análise da compatibilidade dos 

enunciados prescritivos para com o ordenamento jurídico, independentemente da norma 

jurídica em que ele está inserido. 

Aliás, a tônica do presente trabalho é justamente essa, na medida em que 

pretendemos apontar os contornos constitucionais da competência do legislador ordinário para 

a instituição da alíquota, facilitando ao intérprete identificar as situações em que um 

enunciado específico que institua uma determinada alíquota (neste caso, não estaremos diante 

de uma norma jurídica) está ou não em conformidade com a Constituição Federal. 

Ademais, a constitucionalidade de uma norma jurídica, do ponto de vista 

material, é verificada a partir da análise da compatibilidade dos seus enunciados prescritivos 

com o ordenamento jurídico. 

Esta visão do Direito Positivo não retira da norma jurídica a sua importância, 

uma vez que são as normas jurídicas que atribuem ao Direito Positivo o seu caráter ímpar em 

relação aos demais sistemas sociais: a possibilidade de instituição de condutas coercitivas. 

Exatamente por isso é que antes de analisar o instituto jurídico da alíquota é preciso analisar o 

“contexto” em que ele se insere, ou seja, o resultado da aglutinação de vários enunciados 

prescritivos dentre os quais o introdutor da alíquota. 
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Isolando-a e observando-a, pode-se afirmar que a norma jurídica é uma 

construção intelectual formulada pelo intérprete a partir da leitura do texto positivo, composta 

por um conjunto de enunciados prescritivos organizados de maneira a formar uma estrutura 

complexa composta por uma conduta humana tipificada (antecedente) e uma relação jurídica 

dela decorrente (consequente), conectadas por um modal deôntico (obrigado, permitido ou 

proibido). 

A norma jurídica tributária por excelência é aquela que institui o tributo, 

prevendo como hipótese (antecedente) uma determinada conduta que, uma vez realizada e 

devidamente convertida em linguagem competente, faz nascer uma relação jurídico-tributária 

(consequente). Vale observar que o antecedente e o consequente da norma jurídica tributária 

sempre estarão conectados pelo modal deôntico obrigado. 

No Direito Tributário, esta norma jurídica primordial é conhecida por vários 

nomes: regra-matriz de incidência tributária, norma jurídica tributária, norma-padrão de 

incidência tributária ou norma tributária strictu sensu. 

Como norma jurídica que é, também a regra-matriz de incidência tributária 

possui um antecedente e um consequente unidos pelo conector intraproposicional deôntico 

obrigatório24. 

Neste sentido, tanto o antecedente como o consequente da norma jurídica 

tributária são compostos por elementos (critérios) que obrigatoriamente os integram. 

No antecedente da regra-matriz de incidência tributária existirá, 

necessariamente, um critério material, um critério pessoal e um critério temporal. Por sua vez, 

o consequente desta norma jurídica será necessariamente composto de um critério quantitativo 

(subdividido em base de cálculo e alíquota) e um critério pessoal (subdividido em sujeito 

ativo e sujeito passivo). 

Este é o mínimo irredutível deôntico, ou seja, não é possível a construção de 

uma norma jurídica tributária strictu sensu sem a existência destes cinco critérios. Nada 

 
                                                           
24 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – Fundamentos Jurídicos da Incidência. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 28/29. 
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impede, contudo, que sejam inseridos critérios adicionais tanto no antecedente como no 

consequente, de modo a melhor estudar a regra-matriz de incidência tributária. Todavia, a 

existência destes cinco elementos é obrigatória. 

Desta forma, a regra-matriz de incidência tributária pode ser graficamente 

representada da seguinte forma: 

 

 

 

O critério material faz referência a uma conduta (pessoa física ou jurídica) e 

sempre será composto por um verbo acrescido de um complemento. Como exemplos de 

critério material, podem-se citar o ser proprietário de bem imóvel (IPTU e ITR), o auferir 

receita (COFINS e Contribuição ao PIS) ou o prestar serviço (ISS). 

Esta conduta ocorrerá, necessariamente, em um local e em um momento 

determinados. Esta determinação de espaço/tempo é definida pelos critérios espacial e 

temporal. Assim, o critério espacial será o local de ocorrência da conduta humana (critério 

material), enquanto que o momento em que ocorre esta conduta será denominado de critério 

temporal. 

Estes três critérios compõem o antecedente (enunciado descritivo) da regra-

matriz de incidência tributária. 

Antecedente 
(descritor) 

Consequente 
(prescritor) 

Critério Material 

 
Critério Temporal 

 
Critério Espacial 

Critério Quantitativo (base de cálculo e alíquota) 

 

 

Critério Pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) 

RMIT 

RMIT = Regra-Matriz de Incidência Tributária 



 

 
 

31

Ocorrido o evento descrito no antecedente da regra-matriz de incidência 

tributária e devidamente convertido em linguagem competente, surge uma relação jurídico-

tributária. E como toda relação jurídica, esta também será composta de dois sujeitos e um 

objeto que, no caso da relação jurídico-tributária prevista no consequente da regra-matriz de 

incidência tributária, terá sempre cunho pecuniário (uma obrigação de dar). 

Isso significa que o consequente da norma jurídica tributária será composto, 

necessariamente, por dois critérios: um pessoal e outro quantitativo. 

O critério pessoal identifica os sujeitos que compõem a relação jurídico-

tributária. De um lado, o realizador do evento previsto no antecedente da norma (sujeito 

passivo); do outro, o detentor do direito subjetivo à prestação pecuniária (sujeito ativo).  

O sujeito passivo será sempre o contribuinte, ou seja, aquele que “tenha 

relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador”, usando o 

conceito contido no inciso I, do parágrafo único, do artigo 121, do Código Tributário 

Nacional. 

Nas precisas palavras de GERALDO ATALIBA, “sujeito passivo da 

obrigação tributária é o devedor, convencionalmente chamado contribuinte. É a pessoa que 

fica na contingência legal de ter o comportamento objetivo da obrigação, em detrimento do 

próprio patrimônio e em favor do sujeito ativo. É a pessoa que terá diminuição patrimonial, 

com a arrecadação do tributo”25. 

Não se confunde a figura do contribuinte com a do responsável tributário. O 

contribuinte é aquele quem suporta a carga tributária, quem sempre será o sujeito passivo da 

relação jurídico-tributária prevista no consequente da regra-matriz de incidência tributária. O 

responsável, por sua vez, comporá uma outra relação jurídica (norma jurídica de 

responsabilidade tributária) diversa daquela prevista no consequente da regra-matriz de 

incidência tributária, sendo responsável apenas pelo recolhimento do tributo26. 

 
                                                           
25 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 84. 
26 ATALIBA, Geraldo. Ob. cit., p. 90. 
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A idéia aqui lançada de que a conduta de recolher o tributo compõe o 

consequente de norma jurídica diversa da regra-matriz de incidência tributária nos leva a 

rechaçar a idéia de incluir, no consequente da regra-matriz, critérios espacial e temporal, haja 

vista que a identificação do local e da data de pagamento do tributo deverão compor o 

consequente da norma de recolhimento.  

A colocação de critérios espacial e temporal no consequente da regra-matriz, 

em razão das premissas aqui estabelecidas, não é possível. Ora, uma vez que o contribuinte 

deve sempre figurar no pólo passivo da relação jurídica tributária (na qualidade de realizador 

da conduta prevista no antecedente normativo), não haveria espaço para a inclusão do 

substituto tributário no consequente da norma. Como consequência, não se poderia incluir os 

critérios espacial e temporal no consequente da norma, sob pena de se estabelecer uma nova 

obrigação a quem a lei assim não impôs. 

Diferentemente do sujeito passivo onde apenas o contribuinte pode figurar 

como detentor do título, o sujeito ativo pode ser tanto uma pessoa jurídica de direito público 

como uma pessoa jurídica de direito privado que esteja no exercício de uma atividade pública. 

Importante ressaltar que não se deve confundir o sujeito ativo da relação 

jurídico-tributária com o detentor da competência para a instituição de um tributo. 

O fato de uma pessoa jurídica de direito público ser a titular da competência 

para instituir um tributo não significa que será ela a titular do direito subjetivo de exigir o 

tributo, podendo delegá-lo a outra pessoa. Exemplo típico são as contribuições sindicais que 

apesar de instituídos pelo Poder Legislativo Federal, não é a União o sujeito ativo da relação 

jurídico-tributária, figurando como sujeito ativo os sindicatos patronais e laborais. 

Por fim, temos o critério quantitativo, o qual é responsável pela definição do 

objeto da relação jurídica tributária. É, em última análise, o mais importante dos critérios da 

regra-matriz pois identifica a expressão econômica a ser paga ao sujeito ativo em razão da 

prática de um ato previsto na legislação como fato gerador de um tributo. É o objetivo final da 

norma jurídica tributária, sua própria razão de existência. 
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Para a identificação do quantum, são necessários dois elementos: base de 

cálculo e alíquota. A alíquota, devido à sua importância para o presente trabalho, será tratado 

em capítulo apartado, enquanto que a base de cálculo teceremos alguns comentários a seguir. 

4.1 A base de cálculo 

A base de cálculo é o instrumento jurídico destinado, primordialmente, a 

dimensionar a intensidade do comportamento previsto no antecedente da regra-matriz de 

incidência tributária, para que, combinado com a alíquota, seja especificada a prestação 

pecuniária devida27. 

Em outras palavras, a base de cálculo é a expressão econômica da 

materialidade tributária, com ela não se confundindo na medida em que enquanto esta se 

configura em um agir humano, a base de cálculo representa a quantificação pecuniária deste 

ato. 

Esta quantificação, contudo, não equivale à prestação pecuniária que deve ser 

recolhida aos cofres públicos (exceto nos casos em que a alíquota do tributo é de 100%), ou 

seja, ao crédito tributário. A própria consagração do valor da livre iniciativa como 

fundamento da República (artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal) impede que toda a 

riqueza gerada pelo particular seja transferida para os cofres públicos. 

Exatamente por isso que se faz necessária a combinação da expressão 

monetária (base de cálculo) com a alíquota, permitindo a identificação do quinhão desta 

riqueza que será transferido para o Estado. 

Mas não é essa a única função da base de cálculo (dimensionar 

monetariamente a hipótese de incidência tributária), possuindo outras duas funções: 

 
                                                           
27 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso, p. 324. 
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confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da hipótese tributária e 

determinar a espécie tributária28. 

Como bem pontuado por REGINA HELENA COSTA, “a base de cálculo, 

portanto, deverá reportar-se àquele fato de conteúdo econômico inserto na hipótese de 

incidência tributária, ou seja, deverá guardar pertinência com a capacidade absoluta ou 

objetiva apreendida pelo legislador. Ausente essa correlação necessária entre a base de cálculo 

e a hipótese de incidência tributária, a imposição será inconstitucional”29. 

Aliás, a função da base de cálculo de confirmar, infirmar ou afirmar a 

materialidade tributária é um importante instrumento do contribuinte como escudo contra a 

ânsia arrecadatória do Estado, haja vista que não são raras as vezes em que o Estado, por meio 

do Poder Legislativo, altera o conceito da materialidade tributária buscando, como 

consequência, alargar a base de cálculo do tributo. 

Exemplo recente deste artifício inconstitucional foi a edição da Lei nº 

9.718/98 que em seu § 1º, do artigo 3º, definiu o faturamento – materialidade prevista para a 

Contribuição ao PIS e a COFINS – como sendo não mais a soma mensal das receitas 

decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços (como sempre definido pela 

legislação tributária, desde a época do extinto FINSOCIAL) mas a totalidade das receitas 

mensais, independentemente da denominação dada ou da sua classificação contábil. 

O “artifício” utilizado pelo Estado, por meio do Poder Legislativo, acabou por 

ampliar a base de cálculo das referidas contribuições. Contudo, a base de cálculo eleita 

(totalidade das receitas) não infirmava a sua materialidade (faturamento). 

O que se conclui é que “a manipulação indevida da base de cálculo do tributo 

fatalmente altera sua regra-matriz constitucional, gerando insegurança, incerteza e, quase 

sempre, injustiça fiscal”30. 

 
                                                           
28 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso, p. 325/329. 
29 Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 212. 
30 BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI: princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009. 
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A base de cálculo também serve para definir a espécie tributária e distinguir 

tributos de uma mesma espécie. Conforme disposto no § 1º, do artigo 145, da Constituição 

Federal, “as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos”. Por sua vez, o inciso 

I, do artigo 154, da Constituição Federal estabelece que novos impostos não poderão ter a 

mesma base de cálculo daqueles previstos na Constituição Federal. 

Ainda no tocante à base de cálculo, vale ressaltar uma sucinta mais 

importante diferença: a distinção entre a base de cálculo in abstracto e a base de cálculo in 

concreto31. A primeira refere-se à previsão constante na norma geral e abstrata (a regra 

matriz de incidência tributária), enquanto que a segunda refere-se à base de cálculo extraída 

da norma individual e concreta.  

Em outras palavras, a base de cálculo in abstracto, como o próprio nome 

sugere, é uma previsão hipotética (p. ex., o valor da operação de circulação de mercadorias), 

enquanto que a base de cálculo in concreto é a versão em linguagem competente desta 

previsão hipotética (valor da operação = R$ 100,00, p. ex.). 

4.2 Conclusões sobre a regra-matriz de incidência tributária 

Em síntese, a “regra-matriz de incidência tributária é, por excelência, u’a 

norma de conduta, vertida imediatamente para disciplinar a relação do Estado com seus 

súditos, tendo em vista contribuições pecuniárias. Concretizando-se os fatos descritos na 

hipótese, deve-ser a conseqüência, e esta, por sua vez, prescreve uma obrigação patrimonial. 

Nela, encontraremos uma pessoa (sujeito passivo) obrigada a cumprir uma prestação em 

dinheiro. Eis o dever-ser modalizado”32. 

Vale ressaltar que a inexistência de apenas um dos critérios da regra-matriz de 

incidência tributária – ou até mesmo de um dos elementos dos critérios pessoal e quantitativo 

– vicia a norma jurídica como um todo, impedindo a cobrança de qualquer quantia a título de 

tributo. 

 
                                                           
31 COSTA, Regina Helena. Curso, p. 212. 
32 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso, p. 340. 
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A partir das explanações sobre o esqueleto da regra-matriz de incidência 

tributária, cumpre indagar se ao legislador ordinário é dada a liberdade para preenchimento 

desta estrutura ou se existe um conteúdo mínimo constitucional que retira do legislador 

infraconstitucional parcela do seu alvedrio. É o que procuraremos responder a seguir. 

4.3 A regra-matriz de incidência tributária e a sua base constitucional 

ARY OSWALDO MATTOS FILHO, ao discorrer sobre a relação entre o 

Estado e a tributação, pontualmente afirma que “qualquer sociedade politicamente organizada 

vive o constante atrito no relacionamento entre aqueles que arrecadam e aqueles outros que 

pagam. Se for verdade que nenhum Estado vive sem a contribuição de seus cidadãos, de outro 

lado, também é real o fato de que há a tendência desse mesmo Estado, que se move através de 

suas burocracias e de seus legislativos, de arrecadar de forma crescentemente eficiente, mas 

não necessariamente justa ou mesmo legal. Isso porque a capacidade contributiva ideal não 

necessariamente se casa com a capacidade de gasto do ente tributante. Sintomaticamente já 

dizia um alto funcionário fazendário: ‘afinal o Estado me paga para aumentar a arrecadação e 

não para diminuí-la’, sempre que se buscava mostrar a pouca racionalidade de um 

determinado comportamento fiscal”33. 

As palavras ditas pelo ilustre jurista são precisas. Com efeito, sem a 

existência de freios impostos pelo próprio sistema jurídico, o Estado tem a tendência 

incontrolável de avançar sobre o patrimônio do particular além daquilo que se pode considerar 

razoável, camuflando o abuso de poder com a máscara da supremacia do interesse público. A 

história é rica em exemplos neste sentido, onde Estados totalitaristas frequentemente 

tributavam os seus cidadãos sem se preocupar com a preservação de um patrimônio mínimo 

necessário para a consecução dos objetivos mais básicos, como é o caso da aquisição de bens 

alimentícios. 

É exatamente por isso que o constituinte destinou diversos dispositivos 

constitucionais para regular o Sistema Tributário Nacional, de modo a estabelecer um 

 
                                                           
33 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. In prefácio ao livro Sinopse Tributária 2008. Coordenador Pedro Luciano 

Marrey Jr. e outros. 2. ed. São Paulo: MP, 2008. 
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conjunto de regras com o objetivo principal de preservar o patrimônio do particular contra a 

ânsia arrecadatória do Poder Público. 

A regra-matriz de incidência tributária não ficou de fora desta limitação 

constitucional, tendo cada tributo, de forma menos ou mais acentuada, os seus contornos 

gerais previstos constitucionalmente. 

Neste sentido, nos ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA que “a 

Constituição, ao discriminar as competências tributárias, estabeleceu – ainda que, por vezes, 

de modo implícito e com uma certa margem de liberdade para o legislador – a norma-padrão 

de incidência (o arquétipo, a regra-matriz) de cada exação. Noutros termos, ela apontou a 

hipótese de incidência possível, o sujeito ativo possível, o sujeito passivo possível, a base de 

cálculo possível e a alíquota possível, das várias espécies e subespécies de tributos. Em 

síntese, o legislador, ao exercitar a competência tributária, deverá ser fiel à norma-padrão de 

incidência do tributo, pré-traçada na Constituição. O legislador (federal, estadual, municipal 

ou distrital), enquanto cria o tributo, não pode fugir deste arquétipo constitucional”34. 

Este posicionamento também é compartilhado por AIRES F. BARRETO35 

que, contudo, afirma que a previsão constitucional não é totalmente nítida, o que só é 

complementado pelo legislador ordinário. 

Concordamos com os ilustres professores. Com efeito, a Constituição Federal, 

na qualidade de Carta das Competências, ao mesmo tempo em que dividiu entre os entes 

políticos a competência para instituir tributos, também cuidou de delinear cada competência 

outorgada, de modo a impedir abusos por parte do legislador infraconstitucional. 

Nestes termos, é correto afirmar que os contornos gerais de qualquer regra-

matriz de incidência tributária encontram-se na Constituição Federal. Todavia, este 

“contorno” não equivale à regra-matriz de incidência tributária propriamente dita. Também 

não significa que todos os critérios compositores da regra-matriz estão identificados na 

Constituição Federal (apesar de alguns efetivamente estarem). Há, sim, um conteúdo mínino 

 
                                                           
34 Curso, p. 448/449. 
35 BARRETO. Aires Fernandino. Base de cálculo, alíquota e princípios constitucionais. 2. ed. São Paulo: Max 

Limonad, 1998, p. 34. 
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possível de ser extraído do texto constitucional, ainda que, em alguns casos, não tão 

facilmente. 

Assim, a materialidade possível de um tributo, mesmo que uma taxa (serviço 

público prestado pelos entes políticos em benefício do particular ou de toda a coletividade, no 

caso da taxa pelo exercício do poder de polícia), estará na Constituição. Da mesma forma, os 

limites (contornos) para a instituição dos critérios espacial (a competência outorgada a cada 

ente político já define o espaço territorial máximo possível) e temporal (a periodicidade 

mínima do imposto sobre a renda, por exemplo, pode ser extraída dos Princípios 

Constitucionais da Isonomia e da Razoabilidade) também estão previstos constitucionalmente, 

com maior ou menor grau de clareza. Também os sujeitos da relação jurídica (o sujeito ativo 

sempre está identificado pela Carta Magna enquanto que o sujeito passivo será, 

necessariamente, o praticante da materialidade possível para cada tributo), a base de cálculo 

(ao discorrer sobre as espécies tributárias, bem como ao descrever algumas materialidades 

tributárias, o constituinte acaba por estabelecer um limite intransponível ao legislador 

ordinário) e a alíquota (como será adiante demonstrado), também estão na Constituição. 

Cabe, portanto, ao legislador identificar os contornos constitucionais da 

possível regra-matriz de incidência tributária para que, quando da instituição do tributo, não 

acabe por violar o texto constitucional. Também cabe ao intérprete a análise detida deste 

contorno imposto pelo constituinte para que possa identificar eventuais abusos praticados pelo 

legislador ordinário. 

Contudo, uma observação se faz necessária. A alteração da redação do § 1º, 

do artigo 150, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 42/03, trouxe, a nosso 

ver, perigoso precedente. 

Com efeito, sob a justificativa de regulamentar a Irretroatividade Tributária, o 

constituinte derivado afirmou implicitamente que pode o legislador ordinário alterar a base de 

cálculo do IPVA e do IPTU (impostos previstos nos artigos 155, III, e 156, I). 

Ora, não existe base de cálculo possível para estes dois impostos senão o 

valor do veículo automotor e o valor do imóvel. Qualquer distorção implica em instituição de 

imposto diverso ao previsto nos artigos 155, III, e 156, I, da Constituição Federal. 
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É com este objetivo que iniciaremos o estudo do instituto jurídico da alíquota, 

mais especificamente os contornos constitucionais que limitam a criatividade do legislador 

ordinário quando da sua instituição. Porém, antes de analisar estes contornos, discorreremos 

brevemente sobre a alíquota, analisando as suas características e classificando-a em espécies, 

de modo a poder melhor estudar as suas diversas nuances. 
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5 

A ALÍQUOTA 

Como dito anteriormente, a alíquota integra o critério quantitativo do 

consequente da regra-matriz de incidência tributária e, juntamente com a base de cálculo, é 

responsável pela definição do quantum, ou seja, do valor a ser pago a título de tributo. 

Contudo, esta não é a única função da alíquota. 

Para melhor entender o instituto jurídico da alíquota, primeiro é preciso 

melhor compreender o significado da palavra. Na língua portuguesa, a alíquota possui a 

seguinte definição: 

“a.lí.quo.ta. (Do lat. Aliquot, ‘alguns’) S. F. Percentual com que 

determinado tributo incide sobre o valor da coisa tributada: As alíquotas 

desse imposto são inferiores a 45%”36. 

 

“a.lí.quo.ta (co) adj (lat alíquota) Diz-se da parte ou quantidade 
contida certo número de vezes exatamente em outra quantidade. sf 
Essa parte ou quantidade. Antôn: aliquanta”37. 

Como se pode observar dos trechos transcritos acima, as definições contidas 

nos dicionários da língua portuguesa referentes à alíquota a colocam como quota, fração de 

algo (em especial, da “coisa tributada”). Tais definições nos parecem por demais simplistas, o 

que nos obriga a direcionar a atenção aos livros jurídicos da doutrina especializada.  

Pois bem. A quase totalidade da doutrina pátria identifica a alíquota como 

uma fração, um percentual, que aplicado sobre a base de cálculo indicará o valor pecuniário a 

ser pago a título de tributo, não dedicando mais do que algumas linhas ao instituto jurídico. 

Os conceitos, ainda que mais elaborados, não fogem à definição dada por 

AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA. 
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Assim, para JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO, a alíquota “representa 

um determinado percentual aplicável sobre a base de cálculo”38. 

Este também é o posicionamento de REGINA HELENA COSTA, para quem 

a alíquota “é uma fração da base de cálculo que, conjugada a esta, conduz à determinação do 

quantum objeto da prestação tributária”39. 

Para ALFREDO AUGUSTO BECKER, “a alíquota que, calculada sobre a 

base de cálculo já convertida em cifra, dará como resultado uma segunda cifra à qual 

corresponde uma grandeza do objeto (tributo) da prestação jurídica tributária”40. 

No mesmo sentido, RUY BARBOSA NOGUEIRA afirma que a alíquota “é a 

tarifa prefixada para os tributos fixos ou a percentagem que nos tributos variáveis deve ser 

aplicada sobre a base de cálculo, para se obter o quantum”41. 

AMILCAR DE ARAÚJO FALCÃO faz breve referência à alíquota, 

afirmando que esta se aplica à base de cálculo para obter o quantum a pagar42. 

ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA não diverge deste entendimento, 

afirmando que “a alíquota é o critério legal, normalmente expresso em percentagem (%), que, 

conjuntado à base de cálculo, permite discernir o ‘quantum debeatur’ (quantia devida, a título 

de tributo)”43. 

Discorrendo um pouco mais sobre o instituto jurídico, mas chegando à mesma 

conclusão, afirma HUGO DE BRITO MACHADO que “a rigor, a alíquota é a relação 

existente entre a expressão quantitativa, ou dimensível, do fato gerador e o valor do tributo 

correspondente. Entretanto, como na generalidade dos casos a expressão quantitativa do 

 
                                                           
36 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 1. ed., 15. impressão. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p. 70. 
37 MICHAELIS: moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 1998, p. 108. 
38 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 251. 
39 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
40 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 376. 
41 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário.São Paulo: Saraiva, 1995, p. 148/149. 
42 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 5. ed. Revista e atualizada pelo Prof. 

Flávio Bauer Novelli. Anteriores anotações de atualização, pelo Prof. Geraldo Ataliba. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, p. 78. 
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tributo é uma expressão monetária e a relação entre ela e o valor do tributo é indicada em 

percentagem, costuma-se dizer que a alíquota é o percentual que, aplicado sobre a base de 

cálculo, nos indica o valor do imposto devido”44. 

AIRES FERNANDINO BARRETO faz interessante distinção entre a alíquota 

contida na regra-matriz e a alíquota quando da incidência (norma individual e concreta). 

Segundo o professor, “o conceito haverá de ser distinto, conforme se focalize no plano 

normativo ou no plano da relação jurídica. No plano normativo, alíquota é o multiplicador da 

proporção a ser tomada da base de cálculo. Nesse patamar, a alíquota esgota-se ‘no ser mero 

indicador’ porque só passível de conjugação com um dado abstrato (no sentido de não 

numérico): a base de cálculo. Enquanto não se der a ocorrência do fato a ser medido, não se 

presta a alíquota à obtenção do quantum devido a título de tributo”45. 

Como se pode observar, todos os juristas acima citados se restringiram a 

conceituar a alíquota como instrumento de definição do quantum devido, por meio da 

indicação de um percentual da base de cálculo que deverá ser recolhido a título de tributo. 

Concordamos com a mansa doutrina pátria quanto à natureza jurídica da 

alíquota de elemento compositor do critério quantitativo da regra-matriz de incidência 

tributária que, juntamente com a base de cálculo, permite a identificação do quantum 

debeatur. 

Podemos dizer mais. Se a materialidade tributária – por força da Capacidade 

Contributiva Objetiva – deve constituir-se, necessariamente, em uma manifestação de 

riqueza46; e tendo em vista que a base de cálculo é a representação econômica (monetária) da 

materialidade tributária; é possível afirmar que a alíquota corresponde ao quinhão a que faz 

jus o sujeito ativo da relação jurídica tributária em razão da exteriorização de riqueza prevista 

na materialidade tributária. 

Há, portanto, uma divisão da riqueza demonstrada pelo contribuinte, cabendo 

ao sujeito ativo da relação jurídica tributária uma parcela deste montante, expresso por meio 

 
                                                           
43 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 58. 
44 Ob. cit., p. 136. 
45 BARRETO. Aires Fernandino. ISS na Constituição e na lei. São Paulo: Dialética, 2003, p. 341. 
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da alíquota, enquanto que ao contribuinte caberá o montante restante (a diferença entre 100% 

da expressão econômica e a alíquota do tributo). 

Esta, certamente, é a função mais conhecida da alíquota e a que é 

uniformemente repetida pela doutrina pátria. 

Porém, em nosso entender, a alíquota exerce outra função que vem sendo 

reiteradamente negligenciada pela doutrina: a sua função de operador dos princípios 

constitucionais tributários. Ou seja, a alíquota se constitui em instrumento operacionalizador 

de parte considerável dos princípios tributários. 

Outro não é o entendimento de PAULO DE BARROS CARVALHO que, 

com propriedade, discorre sobre a importância da alíquota na realização dos Princípios da 

Igualdade e do Não-Confisco. São suas as seguintes palavras: “especulamos, nesse discurso, a 

função objetiva da alíquota, como elemento compositor, ao lado da base de cálculo, do 

quantum debeatur. Contudo, asseveramos que não se exauria apenas nesse teor a figura da 

alíquota, dentro da moldura da regra-matriz de incidência. Com efeito. É por mantê-la 

constante, sob a forma de fração, ou por fazê-la progredir, continuamente, ou por degraus, que 

o legislador busca realizar e assegurar o princípio da igualdade tributária. É também por 

contê-la dentro de certos limites que a autoridade legislativa evita que a tributação ganhe ares 

de confisco. Ao manipular os sistemas de alíquotas, implementa o político suas intenções 

extrafiscais e, por reduzi-las a zero (alíquota zero), realiza uma das modalidades de 

isenção”47. 

AIRES FERNANDINO BARRETO também pontua que “a alíquota tem por 

função, no caso de imposto, possibilitar o exame da não confiscatoriedade; nas taxas, atua 

como indicador da capacidade contributiva e, por fim, na contribuição de melhoria, como 

elemento de aferição do confisco”48. 

Concordamos com os ilustres juristas no sentido de que a alíquota é 

importante instrumento para assegurar os Princípios da Igualdade e do Não-Confisco. 

 
                                                           
46 COSTA, Regina Helena. Curso, p. 74. 
47 Curso, p. 336/337. 
48 Base de cálculo, p. 116. 
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Contudo, existem outros princípios que encontram no instituto jurídico da alíquota o meio 

para a sua exteriorização no mundo fenomênico. 

Porém, mais do que instrumento de concretização dos princípios tributários, a 

alíquota aparece na Constituição Federal como importante veículo na limitação constitucional 

ao poder de tributar (como se observa, por exemplo, no artigo 152, da Constituição Federal, 

que veda aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios a instituição de alíquotas 

diferenciadas, nos tributos de suas respectivas competências, em razão da procedência ou 

destino de bens e serviços). 

Estas duas funções mostram que a alíquota, tal qual posta na regra-matriz de 

incidência tributária, não é a mesma alíquota tal qual prevista na Constituição Federal. Em 

outras palavras, a função a que se destina a alíquota muda de acordo com a norma jurídica na 

qual ela está inserida (norma de conduta ou norma de competência). 

A previsão da alíquota na regra-matriz de incidência tributária (norma de 

conduta) tem por finalidade a identificação quinhão a que faz jus o sujeito ativo da relação 

jurídica tributária em razão da exteriorização de riqueza prevista na materialidade tributária 

(primeira função). 

Já a palavra alíquota, quando mencionada na Constituição Federal (salvo nas 

situações anômalas a que faremos referência em capítulo próprio), tem por escopo limitar o 

poder de tributar, caracterizando-se como elemento compositor de norma jurídica de 

competência (segunda função). 

O foco do presente trabalho é justamente a alíquota tal qual posta nas normas 

jurídicas de competência, importante instrumento que é na limitação ao poder de tributar. 

Neste sentido, analisaremos os princípios tributários que guardam 

consonância com o instituto jurídico da alíquota, de modo a identificar esta relação e os 

limites impostos pelos referidos princípios ao legislador ordinário. 

Também discorreremos sobre as demais normas de competência que, apesar 

de limitarem a liberdade legislativa dos entes federativos, não estão diretamente relacionadas 
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com os princípios tributários (como é o caso das normas jurídicas que buscam evitar a guerra 

fiscal). 

Porém, antes mesmo desta análise, é possível definir a alíquota como instituto 

jurídico de múltipla feição, que se apresenta ora como elemento do consequente da regra 

matriz de incidência tributária (uma percentagem a ser aplicada sobre a base de cálculo para 

identificação do quantum debeatur), ora como instrumento de concretização dos direitos 

fundamentais e princípios constitucionais no Direito Tributário, ora como instrumento de 

intervenção estatal na economia, ora como ferramenta de prevenção à guerra fiscal e ora como 

limitador quantitativo da competência tributária. 

Analisaremos a partir do próximo capítulo, de forma mais minuciosa, as 

várias faces constitucionais da alíquota. 

5.1 A relação da alíquota com a fiscalidade e a extrafiscalidade 

Um ponto importante a ser abordado no que tange à alíquota é a sua relação 

com a fiscalidade e a extrafiscalidade. 

“Fiscalidade traduz a exigência de tributos com o objetivo de abastecimento 

dos cofres públicos, sem que outros interesses interfiram no direcionamento da atividade 

impositiva. Significa olhar para o tributo, simplesmente, como ferramenta de arrecadação, 

meio de geração de receita. É a noção mais corrente quando se pensa em tributação”49. 

O emprego da alíquota como elemento do critério quantitativo do consequente 

da regra-matriz de incidência tributária é a representação do instituto no âmbito da 

fiscalidade. Ou seja, o emprego da alíquota para identificação do quantum debeatur significa 

exatamente o “olhar para o tributo como ferramenta de arrecadação, meio de geração de 

receita” a que se refere REGINA HELENA COSTA. 

 
                                                           
49 COSTA, Regina Helena. Curso, p. 48. 
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Todavia, o tributo não tem como único objetivo a arrecadação de recursos 

para os cofres públicos; também é muito utilizado para direcionar condutas. Assim, conforme 

nos ensina EDUARDO DOMINGOS BOTTALLO, citando MODESTO CARVALHOSA, 

“plano paralelo ao da fiscalidade é o da extrafiscalidade, que consiste ‘no emprego dos 

instrumentos tributários com objetivos não fiscais, mas econômicos, ou seja, para finalidades 

não financeiras, mas regulatórias dos comportamentos sociais em matéria econômica, social e 

política”50.  

O direcionamento de condutas por meio da extrafiscalidade é alcançado, 

primordialmente (mas não exclusivamente), por meio do instituto jurídico da alíquota. Tal 

fato foi percebido por REGINA HELENA COSTA, que identifica como técnicas de 

extrafiscalidade a progressividade, a regressividade e a seletividade51. 

Assim, quando a Constituição Federal autoriza, por meio do artigo 182, § 4º, 

inciso II, a instituição de alíquotas progressivas do IPTU para estimular a utilização adequada 

do solo urbano, está fazendo uso da alíquota como instrumento da extrafiscalidade. 

Por outro lados, os impostos que recaem diretamente sobre o comércio 

exterior (impostos de importação e exportação) têm, por sua própria natureza, caráter 

eminentemente extrafiscal, na medida em que a tributação visa muito mais a regulação do 

comércio exterior do que a arrecadação propriamente dita. No caso destes impostos, a 

extrafiscalidade é alcançada justamente por meio da manipulação da alíquota. 

Vale ressaltar, quanto à extrafiscalidade, que esta não retira do tributo sua 

natureza fiscal, ou seja, sua finalidade de abastecer os cofres públicos com recursos para a 

consecução dos objetivos estatais. Na verdade, toda exigência tributária com caráter 

extrafiscal terá, ao mesmo tempo, caráter fiscal. O que varia é a intensidade de cada elemento. 

5.2 A classificação das alíquotas 

A classificação é inerente às ciências e tem por objetivo facilitar o 

entendimento sobre a matéria estudada. Como corretamente assevera ROQUE ANTONIO 

 
                                                           
50 Ob. cit., p. 49. 
51 Curso, p. 48. 
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CARRAZZA, “classificar é o procedimento lógico de dividir um conjunto de seres (de 

objetos, de coisas) em categorias, segundo critérios preestabelecidos. As classificações 

objetivam acentuar as semelhanças e dessemelhanças entre diversos seres, de modo a facilitar 

a compreensão do assunto que estiver sendo examinado. Logo, as classificações são, em 

última análise, instrumentos de trabalho intelectual”52. 

No caso das alíquotas não é diferente. Assim, as alíquotas podem ser 

classificadas de acordo com a forma como se apresentam, ou seja, podem ser monetárias 

(específicas) ou percentuais (ad valorem). 

A alíquota será monetária (específica) toda vez que se apresentar como valor 

pecuniário, ou seja, como unidade monetária. Isso significa que a alíquota não será expressa 

em percentual, mas sim uma expressão monetária que, aplicada sobre uma base de cálculo 

não monetária (a base de cálculo, neste caso, representará uma unidade de medida como, por 

exemplo, litros, metros, quilos, etc.), apresentará o quantum devido. Assim, como exemplo, 

pode ser cobrado, a título de IPI, um valor específico por cada litro de bebida produzido. 

Neste caso, a alíquota será o valor específico e a base de cálculo será o número de litros 

industrializados. 

Importante observar que o intérprete, acostumado com a base de cálculo 

expressa em moeda, pode ser induzido a trocar os institutos, afirmando que a quantidade de 

litros seria a alíquota enquanto que o valor específico seria a base de cálculo. Contudo, tal 

conclusão é equivocada na medida em que a base de cálculo será, necessariamente, reflexo da 

materialidade tributária.  

Assim, no caso do IPI, a materialidade tributária será a industrialização de 

algo (no exemplo dado, a bebida) e a base deve ser uma expressão desta materialidade. É por 

isso que a base de cálculo deve ser a quantidade de litros. Da mesma forma, o valor 

específico, apesar de ter sido expresso monetariamente, representa uma fração do preço do 

litro. A diferença é que o legislador, ao invés de fazer referência a uma porcentagem, optou 

por já indicar um valor. 

 
                                                           
52 Curso, p. 451. 
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A opção, pelo legislador ordinário, de uma alíquota monetária, ocorre 

normalmente como uma forma de simplificação da fiscalização. Todavia, para evitar ofensa 

ao Princípio da Igualdade, bem como evitando o estabelecimento de ficções (proibidas em 

Direito Tributário53), a alíquota monetária normalmente é utilizada em “regimes especiais” de 

tributação, oferecidos ao contribuinte, que podem optar por este regime ou pela permanência 

no regime geral54. 

 
                                                           
53 Como nos ensina Maria Rita Ferragut, “as ficções jurídicas são regras de direito material que, 

propositadamente, criam uma verdade legal contrária à verdade natural, fenomênica. Alteram a 
representação da realidade ao criar uma verdade jurídica que não lhe corresponde, e produzem efeitos 
jurídicos prescindindo da existência empírica dos fatos típicos que originalmente ensejariam tais efeitos” 
(Presunções no direito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 156). Ainda, sobre as ficções em 
Direito Tributário conclui a Professora afirmando que “é inconstitucional a utilização das ficções jurídicas 
em Direito Tributário, especificamente no que tange à criação de obrigações tributárias, já que na ficção 
jurídica considera-se como verdadeiro aquilo que, da perspectiva fenomênica, é falso, ou seja, tem-se como 
fato jurídico tributário um fato que, diante da realidade fática e jurídica comprovada, não é. E a razão desse 
entendimento é a violação de diversos princípios constitucionais, dentre os quais a legalidade, a tipicidade e 
a discriminação constitucional de competências” (ob. cit., p. 160/161). 

54 Tais situações podem ser encontradas nos seguintes dispositivos legais: 
Lei n° 10.336/01 (com a redação dada pela Lei n° 10.637/02) – “Art. 5o A Cide terá, na importação e na 
comercialização no mercado interno, as seguintes alíquotas específicas:  
I – gasolina, R$ 860,00 por m³; 
II – diesel, R$ 390,00 por m³; 
III – querosene de aviação, R$ 92,10 por m³; 
IV – outros querosenes, R$ 92,10 por m³; 
V – óleos combustíveis com alto teor de enxofre, R$ 40,90 por t;  
VI – óleos combustíveis com baixo teor de enxofre, R$ 40,90 por t;  
VII – gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e da nafta, R$ 250,00 por t;  
VIII – álcool etílico combustível, R$ 37,20 por m³”. 
Lei n° 10.833/03 – “Art. 52. A pessoa jurídica industrial dos produtos referidos no art. 49 poderá optar por 
regime especial de apuração e pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual os 
valores das contribuições são fixados por unidade de litro do produto, respectivamente, em:   
I – água e refrigerantes classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da TIPI, R$ 0,0212 (duzentos e doze 
décimos de milésimo do real) e R$ 0,0980 (noventa e oito milésimos do real);  
II – bebidas classificadas no código 2203 da TIPI, R$ 0,0368 (trezentos e sessenta e oito décimos de 
milésimos do real) e R$ 0,1700 (dezessete centésimos do real); 
III – preparações compostas classificadas no código 2106.90.10, ex 02, da TIPI, para elaboração de bebida 
refrigerante do capítulo 22, R$ 0,1144 (um mil, cento e quarenta e quatro décimos de milésimo do real) e R$ 
0,5280 (quinhentos e vinte e oito milésimos do real)”. 
Lei n° 10.865/04 – “Art. 23. O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do art. 4o 
da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, 
poderá optar por regime especial de apuração e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
no qual os valores das contribuições são fixados, respectivamente, em: 
I – R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 651,40 (seiscentos e cinqüenta e um reais e 
quarenta centavos), por metro cúbico de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; 
II – R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 379,30 (trezentos e setenta e nove reais e trinta 
centavos), por metro cúbico de óleo diesel e suas correntes; 
III – R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 551,40 (quinhentos e cinqüenta e um reais 
e quarenta centavos), por tonelada de gás liquefeito de petróleo – GLP, derivado de petróleo e de gás 
natural;(Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 
IV – R$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos) e R$ 225,50 (duzentos e vinte e cinco reais e 
cinqüenta centavos), por metro cúbico de querosene de aviação”. 
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Não há qualquer tipo de ilegalidade55 no estabelecimento de alíquotas 

monetárias, uma vez que não há qualquer vedação constitucional. Há, inclusive, previsão 

expressa para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico e para o ICMS, 

previstas, respectivamente, nos artigos 149, § 2°, inciso III e 155, § 4°, inciso IV, da 

Constituição Federal. 

Todavia, é importante deixar claro que as alíquotas monetárias, por serem 

espécie do gênero alíquota, estão, necessariamente, sujeitas às mesmas restrições 

constitucionais impostas às alíquotas expressas em percentual. 

Questão interessante é a referente às taxas, em especial aquelas devidas pelo 

exercício do poder de polícia. Com efeito, é muito comum a cobrança, pelo ente político, de 

um valor fixo, com natureza jurídica de taxa, pela sua atuação como fiscal56 público. A título 

exemplificativo, podemos citar as taxas cobradas pela expedição de passaporte, para 

autorização para construção no perímetro urbano ou para autorização do exercício de 

mercancia. 

Alguns doutrinadores defendem que, nestas situações, inexiste pluralidade de 

elementos no critério quantitativo do consequente da norma jurídica tributária (base de 

cálculo e alíquota), como é o caso de HUGO DE BRITO MACHADO57. Pedimos vênia para 

discordar do ilustre professor cearense, haja vista que uma análise mais detida da situação 

extirpa qualquer dúvida sobre a existência tanto de uma base de cálculo como de uma 

alíquota. 

Em verdade, existem unidades de serviço do poder público (serviço este que 

têm como destinatário, não o contribuinte, mas toda a coletividade, verdadeiros destinatários 

dos serviços remunerados por taxas cobradas pelo exercício do poder de polícia) sobre os 

quais incide uma alíquota monetária, ou seja, um valor expresso em moeda (reais), previsto 

em lei. 

 
                                                           
55 O signos “ilegalidade” e” legalidade” são usados no presente trabalho em seu sentido amplo, considerando o 

ordenamento jurídico como um todo e, em especial, a Constituição Federal. 
56 Fiscal em seu sentido lato e não em seu sentido tributário. 
57 Ob. cit., p. 428. 
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Da mesma forma que no exemplo dado do IPI, a base de cálculo deve 

necessariamente guardar relação com a materialidade (no caso, a prática de um ato de polícia 

por parte do Poder Público), enquanto que a alíquota representará uma quantia específica 

equivalente ao custo proporcional para a realização da fiscalização. 

Em sentido contrário, AIRES FERNANDINO BARRETO, para quem “a 

expressão monetária constante nas leis instituidoras de taxas jamais poderá configurar 

alíquota. Com efeito, em sendo a base imponível o valor da atuação estatal (nas suas 

subespécies: custo efetivo, presumido, social, etc.), só poderá ser representada por uma 

expressão monetária. Logo, qualquer parte dessa expressão não poderá ser alíquota, mas 

parcela dessa mesma base. Pedaço de bolo é bolo; de laranja é laranja”58. 

Pedimos vênia para discordar do ilustre professor, uma vez que entendemos 

que o número de unidades de serviço público é incompatível com o instituto jurídico da 

alíquota, sendo mais preciso falar que a base de cálculo será a unidade de serviço, até mesmo 

em razão da sua aproximação com a hipótese de incidência tributária. É sobre a unidade de 

serviço que incide a alíquota que, neste caso, será monetária (tal qual no exemplo do IPI). 

Por sua vez, como percentual (ad valorem), a alíquota se apresenta como uma 

quota parte, um quinhão, uma fração da riqueza demonstrada pelo contribuinte (e expressa, 

monetariamente, na base de cálculo) que deve ser destinada ao Estado. É a forma mais 

comum no Direito Tributário pátrio. A título exemplificativo, temos a alíquota de 3% da 

COFINS, prevista no artigo 3°, da Lei n° 9.718/98 (ainda hoje aplicável aos contribuintes 

sujeitos à sistemática cumulativa de arrecadação). 

O constituinte, no artigo 149, § 2°, inciso III e no artigo 155, § 4°, inciso IV, 

alínea “b”, optou por denominar estas duas modalidades de alíquotas como “específicas” e 

“ad valorem” o que, por certo, acabou por positivar a classificação ofertada pela Ciência do 

Direito. Todavia, a nomenclatura utilizada pelo constituinte não é a mais adequada. 

Com efeito, toda alíquota é específica. O antônimo de específica é geral e, por 

certo, não há alíquota geral aplicável a todos os tributos. Só seria possível falar em alíquotas 
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específicas no caso de tributos que possuem uma alíquota geral e outras alíquotas específicas 

para determinadas situações ou contribuintes.  

Aliás, pelo próprio Princípio da Segurança Jurídica, é impossível a existência 

de uma alíquota que não seja específica (no sentido de certa). É por isso que, no presente 

trabalho, optamos por denominar as alíquotas específicas de monetárias, uma vez que são 

expressas em moeda. 

PAULO DE BARROS CARVALHO faz referência a uma segunda espécie de 

classificação das alíquotas. Segundo ele, podem as alíquotas percentuais serem subdivididas 

em proporcional invariável (quando a alíquota é a mesma, independentemente da grandeza 

exposta pela base de cálculo), proporcional progressiva (alíquotas maiores para bases de 

cálculo que exteriorizem maior riqueza) e proporcional regressiva (alíquotas menores na 

medida em que as bases de cálculo representem valores monetários maiores)59. 

A classificação proposta é pertinente, na medida em que a alíquota de um 

determinado tributo será a mesma (invariável) para todos os contribuintes ou será diferenciada 

de acordo com um fator de discrímen selecionado (renda, essencialidade do bem, função 

social da propriedade, etc.). A diferenciação de alíquotas pode levar a uma regressividade ou a 

uma progressividade, a depender do critério de discrímen e do princípio constitucional que se 

objetiva privilegiar.  

REGINA HELENA COSTA, além das divisões propostas por PAULO DE 

BARROS CARVALHO, identifica uma quarta técnica de instituição da alíquota: a 

diferenciação (“significa, exatamente, a adoção de alíquotas distintas à vista de um ou mais 

critérios”)60. 

AIRES FERNANDINO BARRETO também sugere classificação parecida, 

dividindo as alíquotas em padrão e específica, sendo a primeira aquela aplicável a todos os 

 
                                                           
59 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 428. 
60 Curso, p. 213. 
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contribuintes de um determinado tributo, enquanto que a específica é aquela aplicada de 

forma diferenciada em razão de um fator de discrímen previsto em lei61. 

Advertimos, contudo, que existem tributos que não possuem uma alíquota 

padrão, sendo que as alíquotas já são divididas segundo o fator de discrímen adotado. O 

IPTU, por exemplo, em muitas legislações municipais não apresenta uma alíquota “padrão”, 

mas várias alíquotas “específicas”, diferenciadas pelo valor venal do imóvel. 

De qualquer forma, as classificações mencionadas se apresentam úteis para o 

estudo do instituto jurídico da alíquota. 

Ainda quanto às espécies de alíquota, importante tecermos alguns 

comentários sobre a denominada “alíquota-zero”. 

5.3 O instituto jurídico da alíquota-zero 

O instituto jurídico da alíquota-zero nada mais é do que a redução, a zero, da 

alíquota do tributo. Esta redução a zero implica na aniquilação do quantum debeatur, na 

medida em que qualquer valor multiplicado por 0% será, invariavelmente, zero. 

Há aqui uma situação de verdadeira anomalia jurídica, na medida em que, em 

uma primeira análise, apesar de ocorrido o evento previsto na hipótese de incidência 

tributária, não ocorre a fenomenologia do dever-ser, de modo que não nasce uma relação 

jurídica tributária. 

Tal situação não passou despercebida por REGINA HELENA COSTA que ao 

se pronunciar sobre o instituto jurídico da alíquota-zero o diferenciou da isenção. São delas as 

seguintes palavras: 

“Para nós, isenção e alíquota zero são conceitos distintos. Conquanto, 
inegavelmente, constituam ambas modalidades de exoneração tributária, o 
fato é que a isenção – consoante a concepção que adotamos – significa a 
mutilação da hipótese de incidência tributária, em razão da colidência da 
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norma isentiva com um de seus aspectos. Já a alíquota zero é categoria mais 
singela, pois traduz a redução de uma das grandezas que compõe o aspecto 
quantitativo, restando preservada a hipótese de incidência tributária”62. 

Concordamos em parte com a ilustre tributarista. De fato, na isenção, há a 

mutilação de um dos elementos do antecedente da norma jurídica tributária. Não entendemos 

possível a mutilação de um dos critérios do consequente da norma jurídica tributária sem que 

haja, antes, a mutilação de um dos elementos do antecedente normativo, uma vez que não é 

possível previsão hipotética de uma conduta sem uma consequência. Todavia, tal raciocínio 

também se aplica ao instituto jurídico da alíquota zero. 

A título exemplificativo, imaginemos um ato normativo que traga o seguinte 

enunciado: “a alíquota do produto industrializado X fica reduzida a zero”. 

Se afirmarmos que a materialidade tributária continua intocada, ou seja, 

continua a ser “industrializar produto”, então, no caso da industrialização do produto X 

teríamos o evento tal qual previsto no antecedente da regra-matriz mas, ainda que vertido em 

linguagem competente, não existiria uma obrigação tributária uma vez que não existiria o seu 

objeto: o crédito tributário. 

Entendemos ser estranho ao conceito de norma jurídica a previsão de uma 

conduta no antecedente sem uma relação jurídica tributária em seu consequente. Assim, em 

caso de industrializar produto deve ser uma relação jurídica tributária e não a inexistência 

dela. 

Neste sentido, entendemos que no caso do enunciado prescritivo “a alíquota 

do produto industrializado X fica reduzida a zero”, a mutilação ocorrerá no próprio critério 

material da regra-matriz de incidência tributária do IPI, de modo a direcionar a conduta de 

industrialização do produto X para o campo da não incidência. 
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Neste caso, o critério material da regra-matriz do IPI seria “industrializar 

produto diverso de X” ou “industrializar produto, exceto X”. Não seria necessário falar em 

alíquota, pois inexistiria a hipótese normativa. 

Por este ângulo, considerando a isenção em renúncia expressa à parcela da 

competência tributária, configurando o instituto jurídico da alíquota zero em elemento 

mutilador parcial do antecedente da norma, entendemos que o mesmo se configura em espécie 

do gênero isenção. 

Este, contudo, não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme 

se pode observar da ementa proferida no RE 475551/PR onde a Ministra Carmen Lúcia 

afirma textualmente que “embora a isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas 

diferentes, a consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo”. 

Vale observar que o quanto disposto no § 6º, do artigo 150, da Constituição 

Federal63, em nosso entender, não retira da alíquota zero a sua natureza jurídica de isenção. 

Com efeito, no caso da alíquota do IPI, o próprio constituinte originário 

facultou ao Poder Executivo a definição da sua alíquota, desde que respeitados os limites 

legais (artigo 153, § 1º, da Constituição Federal). Se o legislador ordinário estabelecer como 

0% a alíquota mínima do IPI, eventual exercício da competência tributária pelo Poder 

Executivo neste sentido não pode ser interpretado como contrária à limitação prevista no § 6º, 

do artigo 150, da Constituição Federal. 

Assim, nos parece que o exercício de competência tributária pelo Poder 

Executivo (instituindo a alíquota zero), por estar dentro dos limites da lei e ser previsto 

constitucionalmente, não é antagônico com o quanto disposto no § 6º, do artigo 150, da 

Constituição Federal, não sendo tal dispositivo contrário à classificação da alíquota zero como 

isenção. 

 
                                                           
63 “§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 

remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, 
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g”. 
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Vale aqui o registro de que o nosso posicionamento sobre a necessária 

mutilação do antecedente da regra-matriz de incidência tributária nos casos de isenção não é 

compartilhado pela doutrina. 

Em sentido contrário, PAULO DE BARROS CARVALHO afirma que 

“guardando a sua autonomia normativa, a regra de isenção investe contra um ou mais dos 

critérios da norma-padrão de incidência, mutilando-os, parcialmente. É óbvio que não pode 

haver supressão total do critério, porquanto equivaleria a destruir a regra-matriz, inutilizando-

a como norma válida no sistema. O que o preceito de isenção faz é subtrair parcela do campo 

de abrangência do critério do antecedente ou do consequente”64. 

Também se posicionam desta forma EDUARDO DOMINGOS 

BOTTALLO65 e AIRES FERNANDINO BARRETO66. 

Importante observar que o Poder Legislativo entende serem diversos os 

institutos jurídicos da isenção e da alíquota zero, seguindo o posicionamento já narrado de 

REGINA HELENA COSTA. Assim, quando da edição da Lei nº 9.779/99, o legislador 

ordinário afirmou no artigo 11 que “o saldo credor do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de 

matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, 

inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder 

compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de 

conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 

observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda”. 

O trecho “inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero” traz em si 

duas afirmações implícitas: a) para o legislador ordinário, alíquota zero e isenção são 

institutos jurídicos diversos; e b) a alíquota zero mutila o critério quantitativo do conseqüente 

da regra-matriz, de modo que há o fato gerador do tributo e há uma relação jurídica tributária 

na qual o contribuinte é “tributado à alíquota zero”. 

 
                                                           
64 Curso. p. 483. 
65 BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI: princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009, p. 56. 
66 Base de cálculo, p. 76. 
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Pelos motivos já expostos, entendemos que ambas as afirmações implícitas 

estão equivocadas. 

O que se conclui, portanto, é que o instituto jurídico da alíquota zero, apesar 

da denominação, não se configura em espécie do gênero alíquota, mas sim em espécie do 

gênero isenção. 

5.4 Síntese conclusiva do capítulo 

Vimos os conceitos comumente utilizados para definir o instituto jurídico da 

alíquota. Também tivemos a oportunidade de sugerir o conceito que entendemos melhor 

definir a alíquota (instituto jurídico de múltipla feição, que se apresenta ora como elemento do 

consequente da regra matriz de incidência tributária, ora como instrumento de concretização 

dos direitos fundamentais e princípios constitucionais no Direito Tributário, ora como 

instrumento de intervenção estatal na economia, ora como ferramenta de prevenção à guerra 

fiscal e ora como limitador quantitativo da competência tributária). Ainda, identificamos as 

espécies do gênero alíquota, o que nos permitiu fazer uma análise crítica da polêmica figura 

da “alíquota-zero”. 

As informações expostas e as conclusões extraídas neste capítulo permitiram 

uma introdução ao instituto jurídico da alíquota, bem como viabilizou extrair as primeiras 

conclusões sobre as funções da alíquota (identificação, juntamente com a base de cálculo, do 

quantum debeatur e meio de limitação ao poder de tributar). 

Aliás, é este o escopo principal do presente trabalho: identificar as formas de 

utilização do instituto jurídico da alíquota tal qual autorizados pelo ordenamento jurídico 

pátrio, bem como os limites impostos pelo sistema jurídico à sua instituição. 

Considerando que o Sistema Jurídico Brasileiro é estruturado de forma 

hierarquizada, estando a Constituição Federal no topo desta pirâmide, natural que a 

investigação proposta se concentre na Carta Magna. Afinal, é dela que irradiam os ditames 

que estruturam o Direito Positivo Brasileiro. 
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Aqui temos um importante corte no nosso trabalho: o estudo da alíquota tal 

qual regulamentada pela Constituição Federal, não importando às suas diferentes referências 

na legislação infraconstitucional, as quais serão citadas apenas como exemplo de respeito (ou 

desrespeito) ao princípio ou regra constitucional. 

Não nos deteremos sobre a função da alíquota como instrumento para auferir 

a expressão econômica do crédito tributário até mesmo porque esta função foi reiteradamente 

analisada pela doutrina, optando por dedicar atenção exclusiva às normas jurídicas de 

competência. 

Passemos, portanto, à análise da alíquota sob o prisma constitucional. 
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6 

A ALÍQUOTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A partir da leitura da Constituição Federal, é possível constatar como é 

equivocada a idéia generalizada de que a alíquota tem caráter meramente subsidiário à base de 

cálculo na composição do quantum tributário. Com efeito, enquanto o constituinte faz menção 

ao instituto jurídico da alíquota 39 vezes, à base de cálculo referiu-se apenas 13 vezes67. 

Isso não significa uma supremacia do instituto jurídico da alíquota sobre o 

instituto jurídico da base de cálculo. Não. Apenas denota a importância da alíquota para o 

Direito Tributário, bem como a necessidade de avançar no seu estudo. 

Além do mero casuísmo ou opção por uma técnica redacional, existe uma 

razão jurídica para uma preocupação maior do legislador constitucional para com a alíquota, 

em detrimento à base de cálculo: enquanto a base de cálculo, em geral, é igual para todos os 

contribuintes de determinado tributo – uma vez que a mesma tem a função de “confirmar, 

infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da descrição contida no antecedente da 

norma”68 – a alíquota, além de poder ser diferenciada entre os contribuintes de acordo com 

um fator de discrímen compatível com as normas jurídicas de competência, de modo a atender 

aos princípios e valores constitucionais que norteiam a tributação, tem a função de restringir a 

competência legislativa do legislador ordinário (como anteriormente narrado). 

Assim, o constituinte, por meio da alíquota, define a competência legislativa 

do legislador ordinário (federal, distrital, estadual e municipal), estabelecendo algumas das 

mais importantes limitações ao poder de tributar ao fazer uso do referido instituto jurídico. 

Vale ressaltar que é na Constituição Federal que devem ser buscados os 

limites da competência legislativa, uma vez que esta é, por definição, a carta das 

competências. Afinal, a Constituição é “um conjunto de regras ou princípios que têm por 

 
                                                           
67 Os números apresentados neste parágrafo referem-se ao texto constitucional propriamente dito bem como ao 

texto dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, atualizado até a Emenda Constitucional n° 
67/10. 

68 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso, p. 336. 
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objeto a estruturação do Estado, a organização de seus órgãos supremos e a definição de suas 

competências. Vê-se, em conseqüência, que, em sentido puramente substancial, Constituição 

é um complexo de normas jurídicas fundamentais, escritas ou não, capaz de traçar linhas 

mestras de um dado ordenamento jurídico” 69. 

Porém, por vezes, o constituinte fez vista grossa à boa técnica legislativa e à 

idéia de que a Constituição Federal é, por natureza, o diploma legal portador das normas 

jurídicas basilares do ordenamento jurídico, introduzindo comandos normativos de cunho 

eminentemente infraconstitucional. 

A título exemplificativo, podemos citar o artigo 75, § 1º, do ADCT, que 

estabelece a alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 

Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF.  

No referido dispositivo, houve uma evidente distorção da função das normas 

constitucionais, bem como da divisão de atribuições do constituinte derivado e do legislador 

federal ordinário. Longe de estabelecer normas jurídicas com o objetivo de limitar a 

competência tributária, o constituinte derivado fez às vezes de legislador ordinário, instituindo 

a própria regra-matriz de incidência tributária. 

Outras vezes, a Carta Magna faz uso da palavra alíquota apenas para compor 

um contexto, não tendo por objetivo regulamentar o instituto ou limitar o poder de tributar dos 

entes políticos, como é o caso do § 2º, do artigo 75, do ADCT: “o resultado do aumento da 

arrecadação, decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 

2001, será destinado ao custeio da previdência social”. 

Contudo, tais situações são exceções à regra e na maioria das vezes em que a 

Constituição Federal faz referência à alíquota, utiliza-a com o intuito de limitar a competência 

legislativa.  

Vale destacar que nem sempre a Constituição Federal, para regulamentar o 

instituto jurídico, faz uso da palavra alíquota. Assim, por vezes, a Carta Magna optou por um 

 
                                                           
69 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil v. 1. São Paulo: 

Saraiva, 1988, p. 274/275. 
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termo mais amplo, como “incentivos fiscais”, como é o caso do disposto no inciso I, do artigo 

151, da Constituição da República, que autoriza a “concessão de incentivos fiscais destinados 

a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do 

País”. 

Neste caso, é evidente que uma das formas de incentivo fiscal é a redução da 

alíquota. Assim, é possível dizer que o referido dispositivo constitucional traz em si norma 

jurídica reguladora do instituto jurídico da alíquota, o que atrai o estudo do referido 

dispositivo para o presente trabalho. 

Há, portanto, normas jurídicas constitucionais que regulamentam a instituição 

da alíquota pelo legislador ordinário (norma jurídica de competência) extraídas de 

dispositivos constitucionais que não fazem uso da palavra alíquota. 

Assim, é possível identificar normas jurídicas constitucionais referentes ao 

instituto jurídico da alíquota, com as seguintes finalidades70:  

1. Como operador dos direitos e princípios constitucionais. 

2. Como instrumento de intervenção estatal no Setor Econômico. 

3. Limitar a alíquota máxima ou mínima ou instituir a própria alíquota. 

4. Autorizar a instituição de alíquotas monetárias e percentuais. 

5. Prevenir guerra fiscal. 

6. Como instrumento de discricionariedade do Poder Executivo. 

A classificação dos dispositivos constitucionais de acordo com a sua 

finalidade é, em nosso entender, a melhor divisão para o estudo do instituto jurídico da 

alíquota. A finalidade interfere diretamente na interpretação do dispositivo legal, de modo que 

 
                                                           
70 Aqui, não fazemos referência aos dispositivos constitucionais que, apesar de utilizarem a palavra alíquota, 

não possuem a finalidade de regulamentá-la tendo feito uso do termo apenas para compor a frase. 
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o agrupamento segundo a finalidade facilita o estabelecimento de conceitos e a visualização 

de objetivos.  

Isto, contudo, não impede que outros busquem o estudo da alíquota por meio 

de outras classificações, o que também pode ser atingido com igual ou superior êxito. 

Assim, para a melhor compreensão do tema, analisaremos cada uma das 

diversas formas de utilização do signo alíquota, na Constituição Federal. No entanto, antes de 

analisar detidamente cada situação constitucional, lançaremos algumas palavras sobre a 

possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas, bem como sobre a progressividade. 

6.1 As limitações constitucionais à instituição de alíquotas diferenciadas 

O constituinte original, quando da elaboração da Carta Constitucional de 

1988, cuidou com especial zelo do Sistema Tributário Nacional, impondo uma série de 

limitações aos entes políticos quanto ao poder de legislar em matéria tributária. 

Estas limitações estão em perfeita sintonia com um Estado Democrático de 

Direito, uma vez que a experiência demonstra que a inexistência de limites ao poder de 

legislar do Estado leva, invariavelmente, ao despotismo. 

No que tange ao instituto jurídico da alíquota, uma das mais importantes 

limitações impostas pelo constituinte originário é a impossibilidade do estabelecimento de 

alíquotas diferenciadas entre contribuintes do mesmo tributo.  

Esta afirmação, quando ouvida pela primeira vez, é recebida com certa 

estranheza pelo intérprete, uma vez que já está arraigada na mente dos operadores do direito a 

possibilidade do legislador ordinário estabelecer alíquotas diferenciadas, haja vista a 

frequência com que o mesmo assim procede no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, a 

análise sistemática da Constituição Federal leva, invariavelmente, a esta conclusão. Senão 

vejamos. 
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Com efeito, o Brasil, por uma opção política, escolheu a República como 

forma de governo. Como bem pontuado por ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA, “república é 

o tipo de governo, fundado na igualdade formal das pessoas, em que os detentores do poder 

político exercem-no em caráter efetivo, representativo (de regra), transitório e com 

responsabilidade (...). Portanto, numa República todos os cidadãos têm a mesma dignidade 

social e são iguais perante a lei, sem distinção de condições sociais e pessoais” 71. 

Nota-se que a igualdade, “sem distinção de condições sociais e pessoais”, é 

marca registrada das repúblicas, sendo elemento indispensável para a própria caracterização 

de um governo republicano.  

Ora, tendo o Brasil optado pela república (art. 1°, da CF), a igualdade formal 

(perante a lei) entre os cidadãos é necessária. Esta igualdade, evidentemente, estende-se aos 

contribuintes (pessoas físicas e jurídicas), sendo todos eles iguais perante o Estado, “sem 

distinção de condições sociais e pessoais”. E se todos os contribuintes são formalmente 

iguais, é evidente que o valor pago a título de tributo deve refletir o mesmo percentual da 

grandeza econômica tida como base de cálculo, o que leva à afirmação de que a alíquota de 

cada tributo deve ser igual para todos os seus contribuintes, salvo expressa determinação 

constitucional em contrário. 

Em outras palavras, é defeso ao legislador ordinário a instituição de alíquotas 

diferenciadas para contribuintes do mesmo tributo, salvo se expressamente autorizado pela 

Constituição Federal. 

Decorrência lógica desta afirmativa é a existência de uma série de enunciados 

constitucionais que regulam a competência do legislador ordinário de instituir alíquotas 

diferenciadas a contribuintes de um mesmo tributo. Caso assim não fosse, tais dispositivos 

seriam absolutamente redundantes, verdadeira letra morta, uma vez que existiria a autorização 

implícita de instituição de alíquotas diferenciadas. 

Outro não é o entendimento de AIRES FERNANDINO BARRETO que, 

discorrendo sobre os conceitos de graduação e progressão, afirma que “a distinção entre 

graduação e progressão de alíquotas é relevante porque a Constituição não tolera a 

 
                                                           
71 Curso, p. 48/49. 
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progressividade dos impostos, senão nos casos que autoriza. Supor diferentemente importaria 

tornar letra morta o dispositivo que exige seja o IR progressivo (art. 153, § 2º, I) e também o 

que possibilita a progressão do IPTU no tempo (art. 156, § 1º, redação anterior à Emenda n. 

29/2000, combinado com o art. 182, § 4º). Estivesse a progressão abrangida no conceito de 

graduação e esses dispositivos reduzir-se-iam a singela sugestão de forma de progressividade; 

seriam, assim, dispositivos inócuos, vazios, inúteis”72. 

O que se conclui, portanto, é que a regra é a instituição de alíquotas iguais 

para contribuintes sujeitos a um mesmo tributo; sendo exceção o estabelecimento de alíquotas 

diferenciadas, possível apenas se expressamente autorizado pela Constituição Federal.  

Portanto, qualquer que seja o fator de discrímen adotado pelo legislador 

ordinário para instituir alíquotas diferenciadas, esta só será constitucional se compatível com 

regra de competência e/ou princípio previsto na Carta Maior, seja expressamente (conforme 

dispõe os incisos I e II, do § 1°, do artigo 156, da Constituição Federal), seja implicitamente 

(conforme dispõe o artigo 227, § 3°, inciso VI, da Constituição Federal). 

Tal entendimento também é seguido pelo Supremo Tribunal Federal que no 

julgamento do RE 153771/MG declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituía 

alíquota progressiva de IPTU em razão do valor venal do imóvel. No entender da Suprema 

Corte, os tributos reais não se sujeitam ao Princípio da Capacidade Contributiva e, em razão 

disso, não haveria, à época, autorização constitucional para a instituição de alíquotas 

diferenciadas em razão do valor venal do imóvel (somente a partir da Emenda Constitucional 

n° 29/00 é que houve tal autorização).  

O Ministro MOREIRA ALVES, em seu voto-vista, após demonstrar que os 

impostos ditos reais não estão sujeitos à instituição de alíquota diferenciada em razão da 

capacidade econômica de cada contribuinte, conclui afirmando que “é inconstitucional 

qualquer progressividade, em se tratando de IPTU, que não atenda exclusivamente ao 

disposto no artigo 156, § 1º, aplicado com as limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 

4º do artigo 182, ambos da Constituição Federal”. 

 
                                                           
72 BARRETO, Aires Fernandino. Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 251. 
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Em outras palavras, se o IPTU não se sujeita à progressividade em razão da 

capacidade contributiva do contribuinte; e não existindo à época autorização constitucional 

para a instituição de alíquotas diferenciadas em razão do valor venal do imóvel; vale a regra 

geral republicana de igualdade formal entre os contribuintes, ou seja, alíquotas iguais para 

todos os contribuintes, sendo inconstitucional qualquer norma que institua alíquotas 

diferenciadas entre contribuintes de um mesmo tributo sem previsão constitucional. 

Estabelecida a premissa de que a alíquota deve ser igual para todos os 

contribuintes de um tributo salvo expressa permissão constitucional, pode-se afirmar que a 

Carta Constitucional autoriza a instituição de alíquotas diferenciadas pelo legislador ordinário 

de modo a privilegiar os seguintes direitos e princípios constitucionais: 

• Dignidade da Pessoa Humana; 

• Igualdade; 

• Livre Concorrência; 

• Desenvolvimento nacional (fortalecimento de um setor econômico); 

• Desenvolvimento uniforme do país; 

• Função Social da Propriedade; e 

• Pleno Emprego. 

Ademais, a possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas é, em 

verdade, meio de concretização de princípios e direitos constitucionais. Todavia, não se deve 

confundir o princípio e o direito com a sistemática de operacionalização. 

Conforme dito anteriormente, os princípios descrevem um ideal a ser 

alcançado, uma direção para a construção de todo o ordenamento jurídico. No Direito 

Tributário, a forma de se alcançar este ideal muitas vezes passa pela instituição de alíquotas 

diferenciadas, tomando por base uma sistemática específica.  
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Ao longo das próximas páginas, poderemos discorrer melhor sobre situações 

específicas em que a sistemática de diferenciação de alíquota é confundida com o princípio 

norteador. 

Desde logo, podemos afirmar que todas as sistemáticas de diferenciação de 

alíquotas são calcadas em uma espécie de progressividade, ou seja, parte-se de um fator de 

discrímen específico para estabelecer alíquotas menores ou maiores. 

Portanto, a progressividade, longe de ser um princípio, é a sistemática 

genérica de diferenciação de alíquotas de modo a privilegiar um princípio ou um direito 

constitucional específico. 

Ao analisar os diversos permissivos constitucionais à instituição de alíquotas 

diferenciadas será mais fácil compreender as afirmações aqui contidas. Contudo, antes se faz 

necessário tecer algumas palavras sobre a relação entre a alíquota e a progressividade. 

6.2 A progressividade como sistemática de diferenciação de alíquotas 

Progressividade traz em si a idéia de fluxo, de sequência crescente de eventos, 

que vai se realizando gradativamente. Tal como posta na Constituição Federal, a 

progressividade não é um princípio, nem muito menos um direito, mas uma forma de 

segregação de alíquotas entre contribuintes de um mesmo tributo. É por meio da 

progressividade das alíquotas que o legislador consegue, no Direito Tributário, 

operacionalizar princípios e direitos constitucionais.  

Assim, podemos conceituar progressividade como instrumento de segregação 

de alíquotas em que se toma como fator de discrímen situação compatível com o direito ou 

princípio constitucional que se busca dar efetividade. Nos dizeres de AIRES FERNANDINO 

BARRETO, “a progressividade opera-se pelo estabelecimento de alíquotas tanto maiores 
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quanto forem os níveis de intensidade ou de grandeza de um específico fator ou aspecto 

tributário”73. 

Ora, não há como se imaginar, por exemplo, adotar tributação em 

consonância com o Princípio da Isonomia sem a necessária progressão das alíquotas (ou 

regressão, a depender do elemento de segregação), na medida em que a instituição de 

alíquotas proporcionais (iguais para todos os contribuintes), dependendo da materialidade 

tributária, por tratar de forma igual contribuintes que estão em situações econômicas diversas, 

implica em mácula ao princípio. 

Também é por meio da progressão de alíquotas que o legislador ordinário, 

detentor de competência outorgada pelo constituinte, intervêm na economia, busca a 

consecução dos objetivos fundamentais da República, atendendo, consequentemente, aos 

princípios norteadores da ordem econômica. 

Por outro lado, entendemos que dentro do conceito de progressividade 

também está inserido o conceito de regressividade. Em verdade, progressividade e 

regressividade são lados opostos da mesma moeda, ambos indicando uma progressão de 

alíquotas em razão de um critério pré-definido. A regressividade pode ser facilmente 

convertida em progressividade, apenas alterando a valoração do fator de discrímen74. 

Muito bem. É certo que o constituinte, ao estabelecer hipóteses em que o 

legislador infraconstitucional pode instituir alíquotas diferenciadas, acabou por se utilizar de 

nomenclaturas diversas para o mesmo fenômeno: a possibilidade de graduação de alíquotas 

em razão de um critério de discrímen específico.  

 

 

 
                                                           
73 Curso, p. 250. 
74 A título exemplificativo, se segregarmos a alíquota de um tributo em razão do lucro auferido (fator de 

discrímen), teremos progressividade se valorarmos positivamente o fator de discrímen, sendo a alíquota 
tanto maior quanto o lucro auferido pelo contribuinte. Por outro lado, se valorarmos negativamente o fator 
de discrímen, teremos uma situação de regressividade, sendo a alíquota tanto menor quanto o lucro auferido 
pelo contribuinte. 
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Indo além do signo, é possível constatar que tanto a capacidade contributiva 

como a seletividade, por exemplo, são espécies do gênero progressividade, uma vez que 

ambas adotam um fator de discrímen para a instituição de alíquotas que deverão seguir uma 

crescente em razão do elemento de segregação.  

Já se observa, portanto, que a progressividade não está ligada exclusivamente 

à capacidade contributiva do contribuinte, mas a qualquer forma de segregação de alíquotas 

em que haja graduação em razão de um fator de discrímen autorizado constitucionalmente. 

Aliás, o fator de discrímen é ponto importante para identificarmos se 

determinada segregação de alíquotas está ou não em consonância com a autorização 

constitucional. Isto porque a instituição de alíquotas diferenciadas só alcançará o objetivo 

constitucional pretendido caso discrimine os contribuintes tomando como base um fator 

específico que guarde consonância com este objetivo. 

Neste sentido, a título exemplificativo, a autorização contida no artigo 151, 

inciso I, da Constituição Federal, para instituir alíquotas diferenciadas com o objetivo de 

promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do 

País, deve ter como fator de discrímen a localidade da sede do contribuinte, haja vista que 

apenas este fator permite atingir o objetivo constitucional autorizador da instituição de 

alíquotas diferenciadas. 

Por outro lado, a partir da leitura do texto constitucional, é possível afirmar 

que existem diferentes modalidades de progressividade. E a identificação destas espécies, 

apesar de não estarem expressamente indicadas na Constituição Federal (como é o caso das 

espécies tributárias), pode ser feita a partir do objetivo a ser alcançado pela progressão das 

alíquotas. 

Assim, é possível identificar três espécies diversas de progressividade em 

razão do objetivo pretendido: como forma de intervenção na ordem econômica, como meio de 

imposição do interesse público sobre o privado e como ferramenta de operacionalização dos 

direitos e garantias constitucionais. 
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A progressividade como forma de intervenção na ordem econômica, como o 

próprio nome sugere, é forma eficaz do Estado regular a economia. Os tributos – 

principalmente no Brasil onde a carga tributária é notoriamente alta – são instrumentos 

eficazes para estimular ou desestimular determinada conduta por parte das pessoas jurídicas 

de direito privado. 

Deste modo, se o objetivo é prevenir práticas comerciais destrutivas à livre 

concorrência, há a possibilidade do legislador ordinário instituir alíquotas progressivas 

tomando como fator de discrímen o sujeito ativo da relação jurídica tributária. Por outro lado, 

se um setor econômico estiver passando por dificuldades financeiras, é permitido ao Poder 

Legislativo reduzir as alíquotas das contribuições sociais de modo a reduzir os custos com a 

atividade empresarial (artigo 195, § 9°, da Constituição Federal). 

Outra espécie de progressividade é a que estabelece alíquotas diferenciadas 

como meio de imposição do interesse público sobre o privado. É o caso, por exemplo, da 

progressividade autorizada pelo inciso II, do § 4°, do artigo 182, da Constituição Federal, 

onde é dado ao Município a competência de instituir alíquotas mais gravosas de IPTU aos 

proprietários de terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados, como forma de 

estimular a edificação (em atenção à função social da propriedade). 

Finalmente, outra forma de progressividade autorizada constitucionalmente é 

a instituição de alíquotas diferenciadas como ferramenta de operacionalização dos direitos e 

garantias constitucionais.  

Ora, também o Direito Tributário deve servir de ferramenta para a consecução 

dos direitos e garantias constitucionais. 

Ainda, é importante destacar que progressividade é diferente de 

proporcionalidade. Na proporcionalidade é mantida relação entre o quantum debeatur e a base 

de cálculo, aplicando-se a mesma alíquota. Por sua vez, progressividade, como já dito, é regra 

de progressão da alíquota em razão de um fator de discrímen válido. 

Em outras palavras, enquanto na proporcionalidade existe uma relação 

constante entre a alíquota e o quantum devido, aumentando ou diminuindo o valor a ser 
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recolhido proporcionalmente à grandeza econômica inserida na base de cálculo, na 

progressividade há a segregação dos contribuintes por meio da instituição de alíquotas 

diferenciadas, aumentando o valor a ser recolhido desproporcionalmente, em razão da 

inserção de um fator variável, qual seja, o elemento de segregação. 

Sobre a proporcionalidade, RICARDO LOBO TORRES ensina que esta 

“sinaliza para a imposição fiscal proporcional à riqueza, através de alíquotas uniformes para 

cada base de cálculo e se aplica de preferência aos impostos sobre o patrimônio. Estará 

desrespeitado, deflagrando-se a desigualdade, se, nos tributos a que se aplica, o legislador 

optar por critérios progressivos ou regressivos”75. 

Por fim, vale ressaltar que toda autorização constitucional para instituição de 

alíquotas diferenciadas será, necessariamente, uma modalidade de progressividade, haja vista 

que não há autorização constitucional para instituição de alíquotas diferenciadas de forma 

aleatória, havendo sempre um norteador (um fator de discrímen) para orientar o legislador 

ordinário quanto às alíquotas que deverão ser instituídas. 

Nos capítulos seguintes, discorreremos mais detidamente sobre cada uma das 

espécies de progressividade, identificando os dispositivos constitucionais que prevêem a sua 

instituição. 

 
                                                           
75 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Os Direitos Humanos 

e a Tributação – Imunidades e Isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 335. 
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7 

ALÍQUOTA E A SUA RELAÇÃO  

COM A ORDEM ECONÔMICA 

É da natureza do ser humano adaptar o ambiente que lhe cerca às suas 

necessidades. Neste processo contínuo de adaptação, foram criadas ferramentas, bens de 

consumo, além de ter sido drasticamente alterado o ambiente com a construção de cidades, 

estradas, ferrovias, etc. 

E a relação entre o homem e as suas necessidades sempre teve extrema 

relevância na história, não sendo poucos os eventos históricos diretamente relacionados à 

busca humana pelo suprimento de suas necessidades, seja por meio de guerras, inventos 

tecnológicos, costumes, etc. 

O estudo científico desta relação é o que chamamos de economia. Segundo 

PAUL WONNACOTT e RONALD WONNACOTT, “economia é o estudo de como as 

pessoas ganham a vida, adquirem alimentos, casa, roupa e outros bens, sejam eles necessários 

ou de luxo. Analisa, sobretudo, os problemas enfrentados pelas pessoas e as maneiras pelas 

quais esses problemas podem ser contornados”76. 

A partir da estruturação e desenvolvimento do capitalismo, – e, 

posteriormente, com a chegada da globalização – o estudo e a regulamentação da economia 

ganhou especial relevância, haja vista o poder influenciador que esta pode ocasionar em uma 

sociedade. 

No Brasil, como em outros países do hemisfério ocidental, a economia é 

objeto de regulamentação jurídica, na tentativa de promover o desenvolvimento social 

conciliado com a produção cada vez maior de riquezas. 

 
                                                           
76 Economia. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1994, p. 3. 
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Assim, o constituinte originário dedicou o Título VII à regulamentação da 

“ordem econômica e financeira”, distribuindo a sua regulamentação constitucional entre os 

artigos 170 e 192.  

Esta ordem econômica regulamentada pela Constituição Feral é, nas palavras 

de EROS ROBERTO GRAU, “o conjunto de normas que define, institucionalmente, um 

determinado modo de produção econômica. Assim, ordem econômica, parcela da ordem 

jurídica (mundo do dever-ser), não é senão o conjunto de normas que institucionaliza uma 

determinada ordem econômica (mundo do ser)”77. 

Esta regulamentação constitucional da ordem econômica é uma resposta do 

Estado ao liberalismo econômico. Aliás, como bem pontua JOSÉ AFONSO DA SILVA, “a 

atuação do Estado, assim, não é nada mais nada menos do que uma tentativa de por ordem na 

vida econômica e social, de arrumar a desordem que provinha do Liberalismo. Isso tem 

efeitos especiais, porque importa impor condicionamentos à atividade econômica, do quê 

derivam os direitos econômicos, que consubstanciam o conteúdo da Constituição 

econômica”78. 

Muito bem. Apesar dos dispositivos constitucionais contidos no Título VII 

terem por objetivo a regulamentação desta “ordem econômica”, certo é que muitos são os 

pontos de interseção entre o Direito Tributário e o Sistema Econômico. 

Assim, por meio do Direito Tributário, o Estado intervém na economia, 

direcionando o próprio crescimento econômico, estimulando ou desestimulando determinadas 

condutas. Por outro lado, a ordem econômica prevista constitucionalmente impõe algumas 

restrições à liberdade criativa do legislador ordinário, impedindo-o de impor tributos que 

sejam incompatíveis pilares econômicos. 

E na zona cinzenta de encontro entre as duas ordens jurídicas (tributária e 

econômica), muitas são as normas jurídicas de competência que se referem diretamente ao 

instituto jurídico da alíquota. São estas normas que passamos a analisar. 

 
                                                           
77 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

61. 
78 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 705. 
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7.1 A alíquota e o Princípio da Livre Iniciativa 

O Brasil é, por força do quanto disposto na Constituição Federal, um país 

capitalista. Este fato independente da linha política adotada pelo governante ou mesmo pelo 

partido político daquele que esteja na presidência da República. O capitalismo, longe de ser 

uma política governamental, é uma garantia constitucional, prevista implicitamente no texto 

constitucional. 

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 buscou logo em seu artigo 1° 

estabelecer as bases sobre o qual deve ser fundado todo o ordenamento jurídico brasileiro, 

afirmando textualmente ser o Brasil uma República, formada pela união indissolúvel dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios (Federalismo), constituído como Estado Democrático 

de Direito e fundado, entre outros, na livre iniciativa. 

Posteriormente, ao tratar da ordem econômica nacional, o constituinte dispôs 

no artigo 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal que a ordem econômica é 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. 

Não restam dúvidas, portanto, quanto à preocupação do constituinte em 

assegurar às pessoas, físicas e jurídicas, a livre iniciativa, elevando-a a qualidade de 

fundamento de existência da própria República.  

A atenção dada pelo constituinte original ao Princípio da Livre Iniciativa 

apenas demonstra o caráter capitalista da República Federativa do Brasil, plenamente 

compatível com o Estado Democrático de Direito. 

Aliás, como assevera JOSÉ AFONSO DA SILVA, “temos afirmado que a 

Constituição agasalha, basicamente, uma opção capitalista, na medida em que assenta a ordem 

econômica na livre iniciativa e nos princípios da propriedade privada e da livre concorrência 

(art. 170, caput, e incisos II e IV). O princípio da propriedade privada envolve, 

evidentemente, a propriedade privada dos meios de produção. E o fato mesmo de admitir 

investimentos de capital estrangeiro, ainda que sujeitos à disciplina da lei, de reconhecer o 

poder econômico como elemento atuante no mercado (pois só se condena o abuso desse 

poder), e a excepcionalidade da exploração direta da atividade econômica pelo Estado (art. 
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173), bem mostram que a Constituição é capitalista. Mas ela, apesar disso, abre caminho às 

transformações da sociedade com base em alguns instrumentos e mecanismos sociais e 

populares que consagrou”79. 

Este espírito capitalista que habita a Constituição Republicana tem no 

Princípio da Livre Iniciativa uma das suas mais importantes exteriorizações. 

Pelo Princípio da Livre Iniciativa entende-se a liberdade assegurada a todos 

os indivíduos de exercer qualquer atividade econômica tida como lícita pelo ordenamento 

jurídico pátrio, assegurada a faculdade de criar e explorar com finalidade lucrativa esta 

atividade e a não se sujeitar a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei80. Em outras 

palavras, “a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou liberdade 

de empresa e a liberdade de contrato. É regra que assegura a todos ‘o livre exercício de 

qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo 

nos casos previstos em lei’”81. 

É certo que esta liberdade econômica não é ilimitada, encontrando limites na 

consecução do bem comum, por meio da necessária observação da valorização do trabalho 

humano, da livre concorrência e dos demais princípios que norteiam a ordem econômica 

nacional. 

Isto não enfraquece o princípio. Muito pelo contrário. Apenas demonstra os 

limites da sua interpretação, sendo expressamente vedada a utilização da força econômica 

como forma de dominação e criação de desigualdades. 

De volta à previsão constitucional, como já acentuado, não foi só no capítulo 

destinado aos princípios gerais da atividade econômica – mais especificamente no artigo 170 

do texto constitucional – que restou expressa a necessária observância ao princípio. Com 

efeito, como forma de espalhar o princípio por todo o ordenamento jurídico, o constituinte o 

elevou à categoria de fundamento da própria República, inserindo-o no título dos Princípios 

Fundamentais (artigo 1°, inciso IV, da Constituição Federal). 

 
                                                           
79 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 706. 
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Isto significa que o Princípio da Livre Iniciativa (artigo 1°, IV c/c artigo 170, 

ambos da Constituição Federal), apesar de expresso como princípio norteador do sistema 

econômico, também erradia efeitos sobre outros sistemas, como o sistema do Direito Positivo 

e, em especial, sobre o Direito Tributário, impondo limitações à competência do legislador 

ordinário. 

Ora, se o princípio assegura a todos o livre exercício da atividade econômica 

lícita, vedando ao Estado a adoção de medidas restritivas que não tenham por objetivo a 

preservação do interesse comum, é lógico que tal restrição recaia também sobre o tributo, o 

qual não pode funcionar como um instrumento inibidor da atividade econômica. 

É verdade que o tributo, independentemente da alíquota que lhe seja 

aplicável, se configura como um ônus à atividade econômica (venda de mercadorias, 

prestação de serviços, locação de bens, etc.), na medida em que encarece o produto decorrente 

da atividade empresarial e, consequentemente, dificulta a sua negociação. Todavia, o tributo 

não pode ser majorado a um ponto que impeça o próprio exercício da atividade econômica ou 

a torne praticamente inviável, o que, por certo, iria de encontro ao Princípio da Livre 

Iniciativa. 

Em outras palavras, da mesma forma que não pode o Estado adotar medidas 

que restrinjam o livre exercício da atividade econômica que não visem conciliá-lo com os 

demais princípios norteadores da atividade econômica (elencados no artigo 170, da 

Constituição Federal), também não é dado ao Estado a liberalidade de, sob a falsa premissa de 

persecução dos interesses públicos (arrecadação de recursos), aumentar a alíquota de um 

tributo de modo a inviabilizar a própria atividade econômica. 

Ora, é claro que o Estado precisa de recursos para a realização de seus 

objetivos, bem como para o financiamento das políticas publicas. Todavia, um tributo não 

pode funcionar como inviabilizador – ou até mesmo, inibidor – da própria atividade 

econômica. 

 
                                                           
80 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

184. 
81 SILVA, José Afonso da. Comentário, p. 710. 
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Assim, no Direito Tributário, o Princípio da Livre Iniciativa funciona como 

um inibidor da ânsia arrecadatória estatal, limitando a competência tributária dos entes 

políticos de modo a permitir um equilíbrio entre a necessidade de recursos da Administração 

Pública e a existência de um ambiente propício à exploração da atividade econômica lícita e, 

consequentemente, o auferimento de lucro. 

Importante pontuar que o Princípio da Livre Iniciativa não se confunde com o 

Princípio do Não Confisco. Enquanto a Vedação ao Confisco, como já pontuado 

anteriormente em tópico próprio, é a vedação constitucional à instituição de tributo que mutile 

o patrimônio do contribuinte além do razoável, a Liberdade de Iniciativa tem por foco não a 

proteção ao patrimônio do contribuinte, mas a proteção à prática econômica lícita.  

Por outro lado, no que tange aos impostos, o Princípio do Não Confisco está 

diretamente ligado àqueles que recaem sobre o patrimônio (IPTU, IPVA, ITR, etc.) e a renda 

(IRPJ e IRPF), enquanto que o Princípio da Livre Iniciativa está atrelado aos impostos que 

recaem sobre o consumo (ICMS, IPI, etc.). 

Apesar de ambos funcionarem como delimitadores da competência tributária 

das pessoas jurídicas de direito público, eles não se sobrepõem, uma vez que atingem tributos 

diversos. 

Importante destacar que, a depender da alíquota do tributo, não é necessária a 

efetiva paralisação da atividade para que se tenha configurado a violação ao princípio em 

comento. Basta que a imposição tributária inviabilize a obtenção de lucro (ou torne-a 

praticamente impossível) para que haja a efetiva ofensa ao princípio constitucional em 

comento. 

Por outro lado, por ser um princípio que objetiva a preservação da empresa, 

bem como garantir um ambiente propício à obtenção de lucro82, por certo que não alcança 

todos os tributos, mas apenas aqueles que atingem diretamente a atividade econômica do 

contribuinte. 

 
                                                           
82 O princípio não assegura o lucro – uma vez que este depende de fatores externos ao direito e inerentes ao 

sistema econômico – mas apenas a existência de um ambiente apto à prática mercantil com reais 
possibilidades de se auferir lucro. 
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Assim, no caso dos impostos, aqueles que recaem sobre o consumo (II, IE, 

IPI, IOF, ICMS, ISS e imposto sobre transmissão inter vivos) – e, portanto, estão diretamente 

ligados à atividade comercial – é que estão diretamente subordinados ao princípio. 

7.1.1 Critérios objetivos para identificação de uma alíquota ofensiva à Livre Iniciativa 

Contudo, não é tarefa fácil identificar critérios objetivos que permitam ao 

intérprete avaliar se uma determinada imposição tributária inviabiliza, ou não, a atividade 

econômica. O objetivo é a continuidade da atividade econômica lucrativa e, não raras as 

vezes, serão necessários diferentes critérios para identificar a violação (ou não) do Princípio 

da Livre Iniciativa. 

Assim, para melhor compreensão do princípio e a sua relação com os tributos, 

bem como para identificação dos critérios objetivos para a análise fática da submissão das 

alíquotas ao princípio, analisaremos apartadamente cada espécie tributária, ressalvando que 

quanto aos impostos, para uma melhor compreensão, dividiremos por subespécies. 

– Impostos de Importação (II) e de Exportação (IE) 

Os Impostos de Importação e de Exportação são tributos que recaem sobre o 

comércio internacional e têm como objetivo não só abastecer os cofres públicos com recursos 

(caráter fiscal das exações), mas também uma função extrafiscal, qual seja, regular o 

comércio internacional. Aliás, é possível afirmar que a função precípua dos impostos sobre o 

comércio exterior é extrafiscal (regular a balança comercial), enquanto que a arrecadação é 

mera função secundária83. 

Por meio dos Impostos de Importação e Exportação, o Governo Federal pode 

impedir desequilíbrios de concorrência, bem como desestimular a exportação visando a 

redução do preço de determinada mercadoria no mercado interno. 

 
                                                           
83 FOLLONI, André Parmo. Tributação sobre o comércio exterior. São Paulo: Dialética, 2005, p.113. 
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Todavia, excessos por parte do Poder Executivo ou do Poder Legislativo 

(dependendo de quem estiver exercendo a competência tributária para a fixação das alíquotas) 

podem acabar por violar o Princípio da Livre Iniciativa. 

Com efeito, uma alíquota extremamente gravosa do Imposto de Importação 

pode retirar de uma determinada mercadoria a sua competividade no mercado interno, 

violando o referido princípio. Da mesma forma, uma alíquota do Imposto de Exportação que 

torne economicamente inviável a exportação de mercadorias por retirar sua competividade 

internacional, estará indo de encontro ao Princípio da Livre Iniciativa (artigo 170, da 

Constituição Federal). 

O que se preserva por meio do referido princípio é o direito do contribuinte a 

comercializar com outros países, algo natural em um mercado globalizado. 

Ademais, caso a majoração da alíquota torne economicamente desinteressante 

a comercialização de produto com outros países da América Latina, ainda estará sendo 

violado o quanto disposto no parágrafo único do artigo 4º, da Constituição Federal, que impõe 

aos Poderes Legislativo e Executivo o dever de buscar a integração econômica com as 

referidas nações. 

A análise, contudo, se uma alíquota é ofensiva ou não ao Princípio da Livre 

Iniciativa só será possível no caso concreto. 

Vale ressaltar que não há que se falar em ofensa ao Princípio do Não-

Confisco, uma vez que se a mercadoria for efetivamente importada ou exportada e, em razão 

disso, houver a incidência do II e do IE, por mais alta que seja a alíquota, esta acaba por ser 

transferida para o preço da mercadoria ou do serviço, permanecendo incólume o patrimônio 

do contribuinte. 

–  IPI, IOF, ICMS, ISS e imposto sobre a transmissão inter vivos 

No caso dos impostos que recaem sobre o consumo, haverá ofensa ao 

Princípio da Livre Iniciativa caso a alíquota imposta ao contribuinte seja de tal forma gravosa 

que inviabilize o negócio (ou reduza o interesse econômico a níveis insignificantes). 
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Em outras palavras, a alíquota ofenderá a Livre Inciativa caso a sua 

transferência para o preço do bem ou serviço negociado torne economicamente inviável o 

negócio jurídico, de modo que o contribuinte tenha que abrir mão do lucro ou de sua quase 

totalidade. 

Neste caso, somente a análise do caso concreto permitirá identificar situação 

em que a alíquota do imposto ofendeu o Princípio da Livre Iniciativa, não sendo possível falar 

em uma alíquota específica que se ultrapassada ofenderá o referido princípio. 

A prova, contudo, não é das mais fáceis, uma vez que o contribuinte teria que 

demonstrar que a incidência do tributo torna o seu bem ou serviço desinteressante ao seu 

consumidor, seja porque outro produto similar taxado de forma mais tênue tornou-se 

financeiramente mais interessante, seja porque por ser um produto supérfluo, a majoração do 

seu preço final tornou-o inacessível para a parcela da população a que era destinado. Em 

ambos os casos, estaremos diante de ofensa à Livre Iniciativa. 

– Taxas 

Quanto às taxas, a sua subordinação ao Princípio da Livre Iniciativa 

dependerá da subespécie a que se esteja referindo. 

Assim, as taxas cobradas pelo exercício do poder de polícia – exigidas em 

decorrência de “atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, 

interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse 

público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e 

do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização 

do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos” (artigo 78, do Código Tributário Nacional) – não podem atingir 

valor que dificulte ou inviabilize a própria atividade sujeita à fiscalização por parte do Poder 

Público. 

Caso o custo governamental para fiscalizar determinada atividade seja 

tamanho que a sua cobrança direta do contribuinte inviabilize a própria atividade econômica – 
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ou a torne pouco atrativa para a maior parte da iniciativa privada – deve ser arcado 

parcialmente pelo Estado e, consequentemente, por toda a sociedade. 

A justificativa, além de jurídica, tem também caráter lógico, na medida em 

que o tributo cobrado para fiscalizar não pode prejudicar a própria atividade empresarial. 

Ademais, se a fiscalização busca proteger o interesse público, nada mais razoável que, neste 

caso, a sociedade arque com parte do custo, privilegiando o Princípio da Livre Iniciativa. 

Por sua vez, a taxa cobrada em razão da utilização, efetiva ou potencial, de 

serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição 

(artigo 77, do Código Tributário Nacional), por ser prestada pelo Estado, logicamente não 

estará sujeita ao Princípio da Livre Iniciativa. 

Com efeito, a Livre Iniciativa é assegurada ao particular e não ao Estado, a 

quem cabe atuar em determinada atividade econômica em razão de relevante interesse 

coletivo – seja atuando na forma de monopólio, seja atuando por ausência de interesse da 

iniciativa privada – ou quando necessário à segurança nacional (artigo 173, da Constituição 

Federal). 

Contudo, como já afirmado anteriormente, neste caso a taxa estará sujeita à 

limitação pelo Princípio da Tipicidade Tributária. 

Vale ressaltar que caso o valor cobrado a título de taxa (tanto nas taxas pelo 

exercício do poder de polícia como nas taxas pela prestação de serviço público) supere o custo 

individual da atividade realizada pelo Poder Público, não haverá que se falar em ofensa ao 

Princípio da Livre Iniciativa, uma vez que já estaria desvirtuado o próprio instituto jurídico da 

taxa, restando configurada a ofensa ao Princípio da Tipicidade Tributária. 

– Contribuições de Melhoria 

As contribuições de melhoria, como já tivemos a oportunidade de analisar, 

são limitadas pelo Princípio da Tipicidade Tributária, de modo que a alíquota da referida 
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contribuição não pode superar 100% do valor da valorização do imóvel em razão da obra 

pública realizada. 

Neste caso, não há que se falar em subordinação ao Princípio da Livre 

Iniciativa, na medida em que exigir do particular que reembolse o Estado pela acréscimo 

patrimonial provocado pela obra pública, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do 

contribuinte, não ofende a livre mercancia. 

– Empréstimos Compulsórios 

A Constituição Federal prevê duas hipóteses para a instituição de 

empréstimos compulsórios: I) para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 

calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; e II) para atender a investimento 

público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. 

Ambas as situações são excepcionais e possíveis de instituição somente em 

caráter provisório para fazer frente a essas necessidades extraordinárias. 

A excepcionalidade da situação que justificou a instituição do tributo não 

pode, no entanto, inviabilizar a própria atividade econômica do contribuinte. Em outras 

palavras, a existência do Estado e a sua manutenção pelas pessoas físicas e jurídicas só se 

justifica enquanto este assegurar a existência dos mesmos. Não há como justificar uma 

tributação excepcional que tenha por objetivo a preservação do Estado ao custo da extinção da 

atividade empresarial. 

Há, portanto, uma limitação ao legislador federal quanto à instituição da 

alíquota máxima do empréstimo compulsório. 

Não estamos aqui direcionando a atenção ao custo extraordinário suportado 

pelo Poder Público a justificar a instituição do empréstimo compulsório, até mesmo porque a 

sua mensuração e divisão pela totalidade dos contribuintes é árdua e de precisão duvidosa. 
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O foco é a descapitalização do contribuinte e as consequências para a própria 

atividade comercial. Contudo, a análise deve levar em consideração o setor econômico como 

um todo e não apenas a situação individual do contribuinte que por razões personalíssimas 

pode não ter condições de adimplir nem com um valor mínimo. Ou seja, uma quantia, ainda 

que ínfima, para um contribuinte que esteja passando por dificuldade financeira pode 

significar a diferença entre continuar a sua atividade econômica e ter que fechar as portas. 

Neste caso, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Livre Iniciativa, 

uma vez que a incapacidade do exercício da atividade de empresa está diretamente ligada a 

fatores diversos da instituição do empréstimo compulsório. 

Portanto, a ofensa ao Princípio da Livre Iniciativa pela instituição de 

empréstimo compulsório com alíquota gravosa tem de ser analisada caso a caso, analisando 

não só o impacto na atividade econômica do contribuinte como também em todos os demais 

contribuintes do setor. 

Vale ressaltar que não é preciso a inviabilidade do setor econômico como um 

todo; basta que seja demonstrado que a inviabilidade da atividade econômica não é 

consequência da má gestão ou de circunstâncias personalíssimas do contribuinte. Em 

situações como estas, em que reste demonstrado que a inviabilidade econômica é resultado do 

empréstimo compulsório, deve a empresa se socorrer do Poder Judiciário para afastar a 

exação, uma vez que contrária ao Princípio da Livre Iniciativa. 

– Contribuições 

Por fim, a sujeição das contribuições ao Princípio da Livre Iniciativa 

dependerá da materialidade erigida. Assim, tal qual fizemos quando discorremos sobre o 

Princípio do Não Confisco, analisaremos apenas as materialidades previstas 

constitucionalmente no artigo 195 e, mais especificamente, aquelas direcionadas ao 

empregador. 
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Assim, as contribuições sociais destinadas à seguridade social podem ser 

criadas com as seguintes materialidades sem a necessidade de instituição por meio de lei 

complementar: a) folha de salários, b) receita ou faturamento e c) lucro. 

A Contribuição Social sobre o Lucro, como já tivemos a oportunidade de 

discorrer, está sujeita ao Princípio do Não Confisco, pelo que não discorreremos sobre a 

mesma no presente tópico. 

Quanto às contribuições que possuem como materialidade a receita ou o 

faturamento, estas estão necessariamente sujeitas ao Princípio da Livre Iniciativa. 

Tal qual nos impostos que recaem sobre o consumo, nas contribuições sociais 

incidentes sobre o faturamento (aqui entendido como a receita bruta decorrente, 

exclusivamente, da venda de mercadorias e da prestação de serviços), o encargo tributário 

também é transferido para o preço final da mercadoria ou do serviço, de modo que não há que 

se arguir ofensa ao Princípio do Não Confisco.  

Com efeito, ainda que as contribuições incidentes sobre o faturamento não 

sejam destacadas em nota fiscal, são facilmente calculadas por meio do preço da operação, 

pelo que é possível afirmar que o encargo econômico é transferido ao consumidor final. Da 

mesma forma que nos impostos sobre o consumo, a alíquota não pode atingir tal nível que 

torne inviável a própria atividade econômica. 

No caso das contribuições sociais que recaem sobre a receita, a conclusão não 

é diversa. Contudo, há que se fazer um comentário importante. Por receita, se entendem todos 

os ingressos auferidos pela pessoa jurídica, independentemente de estarem ligadas ou não ao 

objeto social da mesma. Assim, no caso das receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica 

que não integre o setor financeiro, a contribuição social não será repassada ao consumidor 

final, devendo o contribuinte arcar com o seu custo.  

Há princípio, se estivéssemos falando em tributação exclusiva das receitas 

financeiras, poderíamos falar em sujeição ao Princípio do Não Confisco. Contudo, como as 

referidas receitas integram conceito mais amplo e que, em teoria, constituiria parcela menos 

relevante do que aquela decorrente do seu objeto social, optamos por tratá-la como se receita 
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operacional fosse e, consequentemente, ignorar a sua influência na busca do princípio que 

limitaria a instituição da alíquota pelo legislador ordinário. 

Ressaltamos, contudo, que nas pessoas jurídicas em que o contribuinte não 

consegue transferir para terceiros o encargo econômico das contribuições sociais pagas, certo 

é que se terá que buscar no Princípio do Não Confisco limitação à instituição de alíquota além 

do aceitável. 

Por sua vez, as contribuições sociais instituídas sobre a folha de salários não 

se sujeitam ao Princípio da Livre Iniciativa, na medida em que sua materialidade não está 

diretamente ligada à atividade econômica do contribuinte. Em outras palavras, a majoração da 

alíquota afetará de forma indireta a atividade econômica do contribuinte, pelo que não há que 

se falar em ofensa ao Princípio da Livre Iniciativa. 

Contudo, isto não significa que o legislador possui uma carta branca para 

livremente majorar a alíquota das contribuições sociais incidentes sobre a folha de salário, 

encontrando limite no Princípio do Pleno Emprego, conforme se demonstrará mais adiante. 

7.2 Alíquota diferenciada e a prevenção ao desequilíbrio da concorrência 

Por expressa previsão constitucional, a República Federativa do Brasil é 

pautada em alguns objetivos, tal qual disposto no artigo 3°. Longe de serem meras sugestões, 

estes objetivos são linhas mestras na construção de políticas públicas, bem como importantes 

instrumentos de auxílio na interpretação das normas constitucionais. 

Entre estes objetivos, destaca-se o de “garantir o desenvolvimento nacional” 

(artigo 3°, inciso I, da Constituição Federal). Com base neste objetivo, foi estruturada a 

Ordem Econômica Nacional, de modo que os princípios previstos no caput e nos incisos do 

artigo 170, da Constituição Federal estejam, necessariamente, em consonância com o ele. 

Um dos princípios previstos no artigo 170 é o da “livre concorrência” (inciso 

IV). Por sua vez, a livre concorrência, diferente do que uma rápida leitura pode sugerir, não 

significa a liberdade total dos agentes econômicos, em um regresso histórico ao liberalismo 
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do século XVIII de Adam Smith. O conceito de igualdade evoluiu e, juntamente com ele, as 

formas do Estado intervir na economia de modo a assegurar igualdade de condições entre os 

agentes.  

Como leciona TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, citado por EROS 

ROBERTO GRAU, “a livre concorrência de que fala a atual Constituição como um dos 

princípios da ordem econômica (art. 170, IV) não é a do mercado concorrencial oitocentista 

de estrutura atomística e fluída, isto é, exigência estrita de pluralidade de agentes e influência 

isolada e dominadora de um ou uns sobre outros. Trata-se, modernamente, de um processo 

comportamental competitivo que admite gradações tanto de pluralidade quanto de fluidez. É 

este elemento comportamental – a competitividade – que define a livre concorrência. A 

competitividade exige, por sua vez, descentralização de coordenação como base da formação 

dos preços, o que supõe a livre iniciativa e apropriação privada dos bens de produção. Neste 

sentido, a livre concorrência é forma de tutela do consumidor, na medida em que 

competitividade induz a distribuição de recursos a mais baixo preço. De um ponto de vista 

político, a livre concorrência é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, ou seja, é 

uma forma de desconcentração de poder. Por fim, de um ângulo social, a competitividade 

deve gerar extratos intermediários entre grandes e pequenos agentes econômicos, como 

garantia de uma sociedade mais equilibrada”84. 

É em prol do Princípio da Livre Concorrência que o artigo 173, § 2°, da 

Constituição Federal veda a concessão de benefícios fiscais às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista que não sejam estendidos às demais pessoas jurídicas. Nada 

mais coerente, uma vez que a concessão de benefícios fiscais (em especial, alíquotas 

reduzidas) reduziria o custo do bem ou serviço oferecido pelas empresas públicas e 

sociedades de economia mista, o que permitiria a prática de melhores preços em relação às 

empresas privadas, desestimulando o empreendedorismo no setor econômico explorado pelo 

Estado. 

Isso significa que as empresas públicas e de economia mista não podem ter 

um tratamento tributário privilegiado em relação às empresas privadas, sendo vedada a 

instituição de alíquotas reduzidas para o setor público. 

 
                                                           
84

 Ob. cit., p. 190. 
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Há, portanto, uma vedação expressa quanto à diferenciação de alíquota 

tomando como fator de discrímen a pessoa jurídica que pratica a atividade econômica. 

Apesar de existir um comando implícito de que o legislador ordinário só pode 

instituir alíquotas diferenciadas caso haja expressa autorização constitucional (o que, em tese, 

afastaria a necessidade de previsão expressa quanto à impossibilidade de instituição de 

alíquotas diferenciadas em determinada situação), o comando constitucional não é 

desnecessário, haja vista que a expressão “benefício fiscal” contida no § 2°, do artigo 173, da 

Constituição Federal é mais abrangente do que a simples instituição de alíquotas 

diferenciadas, vedando qualquer concessão de benefício fiscal, como prazos mais extensos 

para pagamento do tributo, restituição de valores pagos a maior de forma mais célere, etc. 

Caso o legislador ordinário conceda benefício fiscal exclusivamente a 

empresa pública ou de economia mista, é direito do contribuinte particular ingressar no Poder 

Judiciário para requerer a extensão do benefício para si. 

Observe que esta regra é aplicável, inclusive, a setores da economia que são 

monopólio da União, quando o exercício da atividade couber a empresa de economia mista, 

como é o caso do refino do petróleo (artigo 177, da Constituição Federal).  

Neste caso, como a responsável pelo refino do petróleo é uma empresa de 

economia mista (Petrobrás) – tendo, exatamente por isso, não só o Governo Federal como 

acionista mas também pessoas físicas e jurídicas – uma alíquota reduzida ou zero beneficiaria 

sobremaneira os seus acionistas, uma vez que seria possível um lucro maior e, 

consequentemente, uma divisão de dividendos mais austera, em detrimento dos acionistas das 

demais sociedades privadas. 

Esta situação, por certo, tornaria mais fácil o acesso das empresas públicas ou 

de economia mista ao capital privado por meio de emissão de ações em bolsa de valores ou 

por meio da expedição de debêntures, dificultando, consequentemente, o crédito privado para 

as demais pessoas jurídicas de outros setores. 

Assim, em tal situação, a alegação perante o Poder Judiciário deverá ser 

fundamentada tanto no Princípio da Livre Concorrência como no Princípio da Isonomia. 
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Todavia, a limitação contida no § 2°, do artigo 173, da Constituição Federal 

não é extensiva às empresas públicas que atuam em setores econômicos que são monopólio da 

União. Diferentemente das pessoas jurídicas de economia mista, as empresas públicas não 

possuem a participação privada em seu capital social, inexistindo benefício do particular com 

uma maior lucratividade da empresa em razão da não incidência tributária. Por outro lado, por 

ser exclusivamente pública, não atrai o investimento privado, como ocorre na sociedade de 

economia mista. 

Em verdade, a questão envolve a extensão interpretativa do referido 

dispositivo constitucional em razão da imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, 

alínea “a”, da Constituição Federal.  

Em nosso ver, o fato do § 2°, do artigo 173 ter sido inserido no Título VII 

(“da ordem econômica e financeira”) é um indicativo de que o constituinte objetivava apenas 

preservar a ordem econômica e os seus princípios norteadores. Por inexistir qualquer violação 

à Livre Concorrência com a extensão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 

“a” às empresas públicas, entendemos que a vedação contida no § 2°, do artigo 173 não é 

extensiva às empresas públicas que exerçam atividade que constituem monopólio da União. 

Sigamos em frente. A liberdade de mercancia, como já tivemos oportunidade 

de discorrer, não é absoluta, haja vista que a sua aplicação, independentemente de limitações, 

pode levar a situações insalubres para a economia nacional. 

Paralelo a isso, toda atividade comercial presume o lucro como objetivo. A 

busca pelo lucro se mostra, na maioria das vezes, saudável para a economia nacional, uma vez 

que estimula o empreendedorismo e o crescimento da empresa, gerando mais riqueza e 

empregos para o país.  

Contudo, há momentos em que a busca por maiores lucros acaba por originar 

práticas destrutivas à economia e à livre concorrência, como é o caso dos cartéis, monopólios 

e trustes. São atividades distorcidas da economia que são combatidas de modo a preservar o 

interesse coletivo. 
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Em outras palavras, a livre iniciativa por vezes provoca situações que acabam 

por inviabilizar a livre concorrência, prejudicando os pequenos empresários ou aqueles que 

não se sujeitarem ao “conluio” elaborado para explorar negativamente as benesses de uma 

economia liberal, de modo a prejudicar o interesse coletivo. Nestas situações, o Princípio da 

Livre Concorrência deve ser aplicado em detrimento do Princípio da Livre Iniciativa, em prol 

do objetivo maior (da linha mestra) que é o desenvolvimento nacional, incompatível com 

práticas comerciais como as listadas acima. 

Aliás, em verdade, não há a sobreposição de um princípio ao outro; o que 

ocorre é a aplicação conjunta dos princípios, de modo a outorgar competência aos Poderes 

Legislativo e Judiciário para impedir situações ofensivas ao desenvolvimento nacional. 

Justamente para assegurar o desenvolvimento nacional em situações díspares 

como as relatadas que o constituinte possibilita ao legislador ordinário a instituição de 

alíquotas diferenciadas de modo a prevenir desequilíbrios da concorrência, nos termos do 

artigo 146-A, da Constituição Federal. 

Conforme preceitua o dispositivo constitucional, “lei complementar poderá 

estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da 

concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual 

objetivo”. 

Portanto, cabe ao legislador infraconstitucional, por meio de lei85, estabelecer 

regras (inclusive alíquotas diferenciadas) para reequilibrar a concorrência, tendo a tributação, 

neste caso, caráter nitidamente extrafiscal. 

É possível, portanto, estabelecer alíquotas mais gravosas para contribuintes 

que estejam provocando o desequilíbrio, tendo o aumento da carga tributária dupla função: 

desestimular tal conduta nociva à economia e possibilitar que o contribuinte economicamente 

mais fraco possa continuar a concorrer. 

 
                                                           
85 O dispositivo constitucional é confuso quanto ao veículo introdutor da norma tributária em questão. 

Primeiro, dispõe que cabe ao legislador federal fazê-lo por meio de lei complementar. Logo em seguida, 
afirma não estar excluída a competência da União para inserir, por meio de lei, “normas de igual objetivo”. 
Parece-nos que o constituinte autorizou a instituição por meio de lei complementar ou lei ordinária, o que, na 
prática, é o mesmo que autorizar a instituição por mera lei ordinária. 
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Há, neste caso, uma autorização de instituição de alíquotas progressivas 

tomando como fator de discrímen a prática de atividade nociva à livre concorrência. 

O inverso também é possível, ou seja, instituir alíquotas menos gravosas de 

modo a privilegiar o hipossuficiente.  

Existem situações, contudo, que o desequilíbrio da concorrência é provocado pela 

própria situação estrutural do mercado. A depender do setor econômico, o tempo de atividade, o 

porte da empresa, a localização física podem inviabilizar a concorrência. Em tal situação, é possível 

a instituição de alíquotas diferenciadas ainda que não haja uma conduta lesiva por parte de um dos 

agentes. A instituição de alíquotas diferenciadas nestes casos é mais comum, como se verifica na 

redução das alíquotas para micro empresas e empresas de pequeno porte. 

Importante observar que outra situação possível de ser abarcada pelo referido 

enunciado prescritivo é o desequilíbrio da concorrência entre produtos importados e 

nacionais. Neste caso, porém, não há a instituição de alíquotas diferenciadas mas sim o 

aumento do imposto de importação de modo a privilegiar a justa concorrência. 

Contudo, esta situação é muito mais delicada do que as demais, haja vista a 

possibilidade de ser considerada como medida protecionista do governo brasileiro. Todavia, a 

possibilidade da redução/majoração de alíquotas ser considerada medida protecionista tem 

caráter exclusivamente político-econômico, nada interferindo na esfera jurídica, desde que 

não seja contrária a nenhum acordo internacional celebrado pelo Brasil. 

Latente, portanto, a influência do Direito Tributário na regulação do sistema 

econômico uma vez que, por meio da instituição de alíquotas diferenciadas, é possível ao 

legislador, com intuito evidentemente extrafiscal, regular a livre iniciativa, em estrita 

observância ao Princípio da Livre Concorrência. 

7.3 Alíquota diferenciada como forma de fortalecimento econômico 

O artigo 195, § 9°, da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda 

Constitucional n° 47/05) assevera que “as contribuições sociais previstas no inciso I do caput 
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deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade 

econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição 

estrutural do mercado de trabalho”. 

Nos interessa, neste momento, a autorização constitucional para a instituição 

de alíquota diferenciada em razão do setor da atividade econômica. Mas o que significa esta 

outorga de competência, ou melhor, quais os limites da competência dada ao legislador 

infraconstitucional para a instituição de alíquotas diferenciadas para as contribuições sociais 

tomando como fator de discrímen a atividade econômica? 

Como já demonstramos, a norma jurídica é produto de cognição humana a 

partir da leitura dos textos jurídicos. Contudo, a sua construção por parte do intérprete é 

atividade que exige o conhecimento do ordenamento, de modo que se possa construir norma 

que seja harmônica com o sistema jurídico como um todo. 

A interpretação, portanto, deve ser sistemática, ou seja, deve levar em 

consideração não apenas o texto legal que se está lendo, mas todo o ordenamento jurídico, de 

modo que as normas construídas sejam compatíveis entre si, formando, assim, um sistema 

harmônico. 

TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR., ao discorrer sobre a interpretação 

sistemática, adverte que “a primeira e mais importante recomendação, nesse caso, é de que, 

em tese, qualquer preceito isolado deve ser interpretado em harmonia com os princípios gerais 

do sistema, para que se preserve a coerência do todo. Portanto, não devemos isolar o preceito 

nem em seu contexto (a lei em tela, o código: penal, civil, etc.) e muito menos em sua 

concatenação imediata”86. 

Uma análise isolada do § 9°, do artigo 195, do texto constitucional leva o 

intérprete a concluir que o constituinte derivado concedeu uma carta branca ao legislador 

ordinário para instituir alíquotas diferenciadas para as contribuições sociais tendo como único 

critério de discrímen o setor da atividade econômica em que se insere o contribuinte. Em 

outras palavras, teria sido dado ao legislador ordinário o poder de segregar contribuintes única 

e exclusivamente em razão da atividade econômica desenvolvida por cada um. 
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A construção de norma de competência exclusivamente em razão do quanto 

disposto no § 9°, do artigo 195, sem levar em consideração as demais normas constitucionais, 

acaba por conferir ao Estado (aqui entendido não só o Poder Executivo, mas também o Poder 

Legislativo) um poder discricionário ilimitado, incompatível com o Estado Democrático de 

Direito (artigo 1°, da Constituição Federal). 

Com efeito, tal interpretação abre perigoso precedente para perseguições 

políticas, possibilitando a majoração da carga tributária de determinado setor econômico que 

não se “adéque” às políticas governamentais ou que não tenha apoiado financeiramente o 

grupo político que esteja atualmente no poder, o que, por certo, não causaria surpresa a 

ninguém, haja vista o histórico político nacional. 

A possibilidade de segregação tributária de setores econômicos tomando por 

base a mera liberalidade do legislador federal, além de ser contrário ao Estado Democrático 

de Direito, também é incompatível com o Princípio da Livre Iniciativa (artigo 170, da 

Constituição Federal), na medida em que impõe injustificada restrição financeira a atividade 

econômica lícita. 

Por outro lado, há quem sustente que a possibilidade de instituição de 

alíquotas diferenciadas em razão do setor da atividade econômica é decorrência da aplicação 

do Princípio da Capacidade Contributiva nas contribuições sociais à seguridade social. Sendo 

assim, o legislador ordinário teria como limite a capacidade contributiva coletiva do grupo de 

contribuintes que compõe determinado setor econômico. 

Contudo, é impossível afirmar que todos os contribuintes que compõem 

determinado setor econômico possuem a mesma capacidade contributiva, como também não 

há como afirmar que contribuintes praticantes de diferentes atividades econômicas tenham, 

necessariamente, capacidade contributiva diversa. 

De fato, dentro de um mesmo setor econômico, é possível encontrar 

contribuintes com capacidades contributivas das mais diversas. Apenas a título 

exemplificativo, quando falamos das instituições financeiras, estamos nos referindo tanto aos 

grandes bancos comerciais – com suas agências espalhadas por todo o Brasil e, até mesmo, 

 
                                                           
86 Ob. cit., p. 289. 
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por outros países –, como também das pequenas corretoras de títulos e valores mobiliários 

que devido ao faturamento anual, poderiam até ser consideradas como micro ou pequenas 

empresas. 

Ainda utilizando o exemplo das instituições financeiras, questionamos: seria 

constitucional a instituição de alíquota mais gravosa para os contribuintes daquele setor 

(como de fato fez a Medida Provisória n° 413/08, convertida na Lei n° 11.727/08), tomando 

por base ficção jurídica de que todos os contribuintes deste setor possuem capacidade 

contributiva superior aos contribuintes dos demais setores econômicos? Evidentemente que 

não. 

Aliás, a análise empírica dos fatos nos revela uma situação totalmente diversa. 

Com efeito, se compulsarmos os lucros auferidos pelas pessoas jurídicas sediadas no país, 

descobriremos que o maiores lucro auferido no exercício de 2009 foi da Petrobrás S/A e da 

Vale do Rio Doce S/A, sendo a primeira do setor petroleiro e a segunda do setor de 

mineração87. 

Ora, os únicos elementos aptos a auferir a real capacidade contributiva de um 

contribuinte são o lucro (renda) ou a totalidade do patrimônio (discorreremos mais sobre a 

Capacidade Contributiva em tópico próprio sobre o assunto). Qualquer outro elemento 

configurar-se-á em ficção jurídica que, como tal, configura-se em odiosa mácula à 

Constituição Federal. 

A instituição de alíquotas diferenciadas em razão do setor econômico, se 

interpretado como elemento operador da Capacidade Contributiva, violará, inevitavelmente, o 

Princípio da Igualdade, na medida em que estar-se-á dando tratamento jurídico diferenciado a 

contribuintes em situação econômica idêntica (ou vice versa), privilegiando um em 

detrimento do outro somente em razão da atividade exercida, apesar de ambas serem 

atividades lícitas. 

Assim, com a devida vênia aos que se posicionam em sentido diverso, 

entendemos que a autorização constitucional contida no § 9°, do artigo 195 não guarda 

 
                                                           
87 Revista Exame. Melhores & Maiores – As 1000 maiores empresas do Brasil. Edição 971-E, Abril: São 

Paulo, 2010, p. 256 e 350. 
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qualquer relação com a possibilidade de segregação em razão da capacidade contributiva de 

cada contribuinte. 

Seria, então, o § 9°, do artigo 195, da Constituição Federal, no que se refere à 

possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas em razão do setor econômico, 

inconstitucional, por ofensa ao Estado Democrático de Direito e aos Princípios da Livre 

Iniciativa e da Igualdade? Em nosso entender, há outra norma de competência possível de ser 

construída que afasta o vício de inconstitucionalidade. 

Com efeito, como já advertimos, o Princípio Republicano impõe como regra a 

instituição de alíquotas iguais para todos os contribuintes de um mesmo tributo. A permissão 

à instituição de alíquotas diferenciadas para contribuintes de um mesmo tributo constitui 

exceção à regra, devendo ser expressa no texto constitucional e estar de acordo com os 

princípios constitucionais tributários. 

Vale ressaltar que a limitação ao poder de tributar aqui exposta vale tanto para 

impedir a majoração quanto para impedir a redução da alíquota para um contribuinte 

isoladamente ou para um grupo de contribuintes. 

Esta limitação, contudo, provocava uma incômoda situação: a impossibilidade 

de a União reduzir a carga tributária para um determinado setor econômico que esteja 

passando, temporariamente, por dificuldade econômica.  

Imaginemos, por exemplo, um seguimento agrícola específico que esteja 

sofrendo com uma determinada praga na lavoura (como foi o caso da lavoura cacaueira, 

assolada na década de 90 pela “vassoura de bruxa”). Nesta situação, antes da introdução do § 

9°, ao artigo 195, não podia o legislador ordinário, para evitar um enfraquecimento daquele 

setor, com a consequente demissão de trabalhadores rurais, reduzir a alíquota das 

contribuições sociais destinadas à seguridade social previstas no inciso I, do artigo 195, da 

Constituição Federal. 

Portanto, em nosso entender, a outorga de competência prevista no § 9°, do 

artigo 195, da Constituição Federal, é no sentido de autorizar o legislador ordinário a reduzir a 
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alíquota das contribuições sociais objetivando ajudar um setor econômico que esteja passando 

por uma dificuldade momentânea. 

Assim, a autorização constitucional é instrumento dado pelo ao constituinte 

ao legislador ordinário para interferir na economia, reequilibrando-a, evitando, deste modo, a 

perda de postos de trabalho. Garante-se, desta forma, o desenvolvimento nacional, objetivo 

fundamental republicano previsto no inciso II, do artigo 3°, da Constituição Federal. 

Vale ressaltar que tal interpretação não é contrária à equidade do custeio, 

prevista no artigo 194, parágrafo único, inciso V, da Constituição Federal. Com efeito, nesta 

situação, em razão do interesse público na manutenção da fulgência da economia nacional e 

da preservação dos postos de trabalho, o governo abre mão de parte de sua arrecadação, 

custeando as despesas para a seguridade social com a receita decorrente da arrecadação de 

impostos. Temporariamente, toda a sociedade assume o custeio da parcela que caberia aquele 

setor econômico favorecido pela alíquota mais benéfica, em prol da estabilidade e 

desenvolvimento equilibrado da economia. 

Sendo assim, a partir de uma análise sistemática da Constituição Federal, e 

em consonância com os princípios constitucionais, não restam dúvidas que a permissão 

constitucional contida no § 9°, do artigo 195, da Constituição Federal foi apenas para 

autorizar o legislador ordinário a estabelecer alíquota menos gravosa para os contribuintes de 

determinado setor econômico que esteja passando por dificuldade financeira, continuando a 

ser vedada a instituição de alíquota mais gravosa para um grupo de contribuintes 

simplesmente em razão do setor econômico a que pertencem. 

7.4 Alíquota diferenciada e o desenvolvimento uniforme do país 

Historicamente, o Brasil apresenta diferentes níveis de desenvolvimento 

sócio-econômico entre as suas regiões – possuindo os estados integrantes das regiões Sul e 

Sudeste índices sócio-econômicos muito mais elevados do que as demais regiões do país. 
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Esta discrepância não passou despercebida pelo constituinte de 1988 que 

instituiu como objetivo da República Federativa do Brasil, entre outros, a redução das 

desigualdades regionais (artigo 3°, inciso III). 

Longe de se buscar uma homogeneidade cultural, o objetivo constitucional é 

reduzir as discrepâncias econômicas, espalhando de forma mais uniforme a riqueza do país, 

melhorando, consequentemente, os índices sociais (mortalidade infantil, escolaridade, acesso 

à rede pública de saúde, etc.) nas regiões menos desenvolvidas. 

Este objetivo tem reflexo direto no Direito Tributário na medida em que o 

artigo 151, inciso I, da Constituição Federal autoriza o legislador ordinário a conceder 

“incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico 

entre as diferentes regiões do País”. 

Comando parecido foi inserido no inciso III, do § 2°, do artigo 43, da 

Constituição Federal88. 

Aqui discordamos de RICARDO LOBO TORRES, para quem “a equidade 

entre regiões, importantíssima no plano orçamentário e financeiro, especialmente no tema dos 

incentivos e renúncias de receitas, tem pouco interesse no campo da tributação”89. 

Ora, qual seria o objetivo da norma jurídica contida no inciso I, do artigo 151, 

da Constituição Federal (e também no inciso III, do § 2°, do artigo 43), inserido no capítulo 

intitulado “Do Sistema Tributário Nacional”, senão estabelecer regra de competência quanto à 

possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas para privilegiar contribuintes situados 

em regiões menos desenvolvidas do país? Ademais, ainda que não existisse o referido 

dispositivo, não seria possível a instituição de alíquotas diferenciadas com base no artigo 3º, 

inciso III, da Constituição Federal? Onde estaria o fundamento jurídico/doutrinário para vedar 

tal segregação? 

 
                                                           
88 “§ 2º – Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: (...) III – isenções, reduções 

ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas”. 
89

 Valores e Princípios, p. 384. 
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Entendemos, com a devida vênia aos que pensam em sentido contrário, que a 

redução das desigualdades regionais, por se constituir em objetivo fundamental da República, 

pode e deve ser perseguido por meio de diferentes ferramentas, não havendo porque não fazer 

uso de políticas fiscais para alcançar o referido objetivo. 

Sendo assim, em nosso entender, o artigo 151, inciso I, da Constituição 

Federal traz norma jurídica de competência dirigida ao legislador ordinário no sentido de 

autorizá-lo a instituir alíquotas diferenciadas tomando como fator de discrímen a sede do 

contribuinte, de modo a estimular a redução das desigualdades regionais (nos termos do artigo 

3º, inciso III, da Constituição Federal). 

Assim, entre os ditos “incentivos fiscais” está, sem sombra de dúvidas, a 

possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas entre as diferentes regiões do país (o 

que se extrai, inclusive, do quanto disposto no inciso III, do § 2°, do artigo 43), privilegiando 

os contribuintes com sede/domicílio nas regiões menos desenvolvidas. 

A autorização contida no artigo 151, inciso I, da Constituição Federal é 

reforçada pelo disposto no artigo 170, inciso VII, da Constituição Federal, que estabelece 

como um dos princípios da ordem econômica a redução das desigualdades regionais. 

Contudo, pelo foco ser o desenvolvimento da região e, consequentemente, a 

melhoria econômica dos cidadãos residentes nestas regiões, parece-nos que a outorga de 

competência se limita à possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas somente em 

relação às pessoas jurídicas, não sendo permitida a instituição de alíquotas diferenciadas em 

razão do domicílio do contribuinte pessoa física. 

Com efeito, o contribuinte pessoa física que esteja abaixo da linha de pobreza 

nas regiões Sul ou Sudeste passa pelas mesmas dificuldades que a pessoa física que esteja 

abaixo da linha de pobreza nas regiões Nordeste, Norte ou Centro-Oeste. Da mesma forma, o 

detentor de patrimônio abastado tem acesso às mesmas regalias independentemente da região 

em que esteja domiciliado. 

Tributar de forma menos gravosa contribuintes pessoas físicas apenas em 

razão do seu domicílio estimularia o êxodo regional, sem, contudo, melhorar a situação 
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financeira da população pobre local. O que nos parece é que não se busca com a autorização 

constitucional estimular o êxodo da classe média e alta, mas a redução do percentual de 

pobres em regiões economicamente mais fracas, de modo a permitir um crescimento 

econômico mais equânime. 

Neste sentido, a norma jurídica de competência autoriza o legislador 

infraconstitucional a estabelecer alíquotas diferenciadas somente entre contribuintes pessoas 

jurídicas, estimulando a sua implantação nas regiões menos desenvolvidas, uma vez que, sem 

a concessão deste benefício fiscal, estes contribuintes instalar-se-iam nas regiões mais 

desenvolvidas.  

Pelo que aqui exposto, nos parece claro que não se trata de um desdobramento 

da Capacidade Contributiva, haja vista que o fator de discrímen não é a capacidade econômica 

do contribuinte. O foco é o incentivo de uma região, em detrimento das demais, para 

estimular a distribuição de riqueza, de modo a tentar equalizar o desenvolvimento sócio-

econômico entre as regiões. O fator de discrímen, no caso, será o local de domicílio do 

contribuinte pessoa jurídica, independentemente da capacidade econômica desta. 

Neste caso, é possível se falar em alíquotas reduzidas para as pessoas 

jurídicas industriais que optem por se instalarem nas regiões menos desenvolvidas, como é o 

caso, por exemplo, dos benefícios fiscais contidos na Medida Provisória nº 2199-14 e na Lei 

nº 9.440/97. 

Vale ressaltar que a competência legislativa não se restringe apenas aos 

impostos, sendo extensivo a todos os tributos federais. 

Portanto, a instituição de alíquotas diferenciadas objetivando o 

desenvolvimento uniforme do país é autorizada pela Constituição Federal. O foco, portanto, 

não é a possibilidade de instituição, mas as informações utilizadas pelo legislador 

infraconstitucional para definir as áreas privilegiadas.  

Para que a tributação diferenciada não ofenda o Princípio Federativo e o 

Princípio da Igualdade, mister que a diferenciação seja baseada em dados empíricos, ou seja, 

deve o legislador federal se basear em pesquisas feitas por órgãos idôneos que estimem quais 
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as regiões mais necessitadas e qual a redução necessária para tornar o local atrativo para a 

instalação de contribuintes pessoas jurídicas. Este levantamento deve ser periódico, de modo a 

reequilibrar as alíquotas tributárias na medida em que ocorram mudanças significativas nos 

índices sócio-econômicos. 

7.5 A Função Social da Propriedade e a Progressividade Punitiva 

A propriedade, segundo o disposto no inciso XXIII, do artigo 5º, da 

Constituição Federal deverá atender à sua função social. Esta função social, longe de ser um 

limitador da propriedade, constitui seu elemento caracterizador, não havendo que se falar em 

propriedade sem a atenção à sua função social. 

A função social “transforma a propriedade capitalista, sem socializá-la”90, de 

modo que ao mesmo tempo em que se assegura à pessoa física ou jurídica o direito de detê-la 

e explorá-la economicamente, também impõe ao proprietário a sua utilização de modo a 

assegurar o desenvolvimento nacional e o bem estar geral. 

Portanto, o que se busca com a função social da propriedade, é uma 

contraprestação do proprietário de modo que a sociedade também se beneficie indiretamente. 

É com base nesta função social da propriedade que se desestimula o imóvel urbano ou rural 

improdutivo, uma vez que a não exploração econômica do imóvel não produz riqueza e, 

consequentemente, não beneficia a coletividade. 

Tomando por base a função social da propriedade, o constituinte outorgou – 

por meio do artigo 153, § 4°, inciso I (ITR) e do artigo 182, § 4°, inciso II (IPTU), ambos da 

Constituição Federal – competência ao legislador infraconstitucional para instituir alíquotas 

progressivas em razão da utilização da propriedade em detrimento da sua função social. É a 

chamada progressividade punitiva. 

O objetivo das normas é tentar coagir o proprietário de bem imóvel, rural ou 

urbano, a utilizá-lo de acordo com a sua função social. 

 
                                                           
90 SILVA, José Afonso da. Ob. cit., p. 120/121. 
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Assim, dispõe o inciso I, do § 4°, do artigo 153, que o ITR “será progressivo e 

terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades 

improdutivas”.  

Duas considerações podem ser feitas a partir deste enunciado prescritivo. 

Primeiro, a opção pelo verbo “ser” no início da frase demonstra a opção pelo constituinte não 

por uma opção legislativa, mas por uma imposição constitucional, de modo que compete ao 

legislador infraconstitucional instituir alíquota diferenciada para os contribuintes que 

detenham propriedades rurais improdutivas ou sub utilizadas. Por sua vez, o conceito de 

propriedade improdutiva deve ser definido pela legislação ordinária, levando em consideração 

o quanto disposto no artigo 186, da Constituição Federal.  

Segundo, a alíquota do ITR dos imóveis rurais subutilizados deverá ser 

progressiva no tempo, ou seja, a alíquota deve ser crescente com o passar dos anos, a partir do 

momento em que for declarada improdutiva a propriedade rural. 

Importante destacar que esta é a única forma de progressividade prevista para 

o ITR, não podendo o legislador infraconstitucional criar outras formas de diferenciação de 

alíquota, sob pena de ofender frontalmente a Carta Magna. 

Por sua vez, o artigo 182, § 4°, da Constituição Federal estabelece que “é 

facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 

diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 

sucessivamente, de: I – parcelamento ou edificação compulsórios; II – imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III – dasapropriação com 

pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado 

Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros legais”. 

Aqui, diferente do que o constituinte fez com o ITR, não foi imposta ao 

legislador municipal a obrigatoriedade na instituição da progressividade punitiva. Com efeito, 

lhe foi expressamente outorgada uma faculdade para, querendo, a instituir. 
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Todavia, caso opte por instituir alíquotas progressivas no tempo em razão da 

subutilização da propriedade, o legislador municipal deve, primeiro, instituir regra de 

parcelamento ou edificação compulsória, ou seja, deve o proprietário ser intimado a atender à 

função social da propriedade. Somente em caso de descumprimento da intimação, poderá ser 

a ele imposta a alíquota progressiva de caráter punitivo. 

Tanto no caso do IPTU, quanto no caso do ITR, a progressividade punitiva 

não poderá ser elevada indistintamente, sob pena de ofensa à vedação da tributação com efeito 

de confisco (artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal).  

Assim, mesmo que o proprietário se negue a fazer uso da propriedade em 

atenção à sua função social, não pode o legislador ordinário, sob o pretexto de tentar coagi-lo 

a atender à função social da propriedade, majorar a alíquota de tal forma que ultrapasse o 

limite do confisco (tal qual explicado em capítulo próprio).  

Ora, ainda que a propriedade não esteja sendo utilizada de acordo com a sua 

função social, o proprietário continua a ter direito sobre ela, sendo vedada a desapropriação 

sem a justa e prévia indenização (artigo 5°, inciso XXIV, da Constituição Federal). 

Assim, a progressividade da alíquota do ITR e do IPTU para forçar a 

utilização do imóvel urbano ou rural segundo a sua função social possui importante limite no 

Princípio do Não-Confisco. Tanto é verdade que o artigo 182, § 4°, da Constituição Federal 

estabelece em seu inciso III que como terceira pena pela não utilização da propriedade em 

consonância com a sua função social, poderá o imóvel ser desapropriado, garantido ao 

proprietário a justa indenização. A regra retira qualquer dúvida por ventura existente quanto à 

impossibilidade de utilização da progressividade punitiva com efeito de confisco. 

Em outras palavras, se o disposto no artigo 153, § 4°, inciso I (ITR) e no 

artigo 182, § 4°, inciso II (IPTU), ambos da Constituição Federal, constituíssem exceção ao 

Princípio do Não-Confisco, poder-se-ia subtrair 100% da propriedade da pessoa física ou 

jurídica sem a necessidade de justa indenização, uma vez que a mesma seria inteiramente 

consumida para pagamento do tributo. 
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Tal interpretação certamente esbarraria no Direito de Propriedade (artigo 5º, 

inciso XXII, da Constituição Federal) e no Direito à Justa Indenização (artigo 5º, inciso 

XXIV, da Constituição Federal), o que apenas confirma o necessário respeito ao Princípio do 

Não Confisco mesmo quando da progressividade punitiva da alíquota. 

Vale observar que a progressividade punitiva do IPTU e do ITR não 

descaracteriza a própria natureza jurídica do tributo, uma vez que o fato gerador continua a 

ser um ato lícito (ser proprietário), sendo que apenas a forma de utilização do direito é que é 

vedado pela legislação. 

Assim, a progressividade punitiva é exemplo clássico de utilização do tributo 

com caráter extrafiscal, na medida em que o objetivo primordial da graduação da alíquota não 

é abastecer os cofres públicos com recursos, mas compelir o contribuinte ao aproveitamento 

econômico da propriedade, de modo a trazer benefícios para toda a coletividade. 

7.6 Alíquota diferenciada e a busca pelo pleno emprego 

O artigo 170, inciso VIII, da Constituição Federal estabelece como um dos 

princípios da ordem econômica a busca pelo pleno emprego. Nos dizeres de JOSÉ AFONSO 

DA SILVA, “a busca do pleno emprego é um princípio diretivo da economia que se opõe às 

políticas recessivas. Pleno emprego é expressão abrangente da utilização, no máximo grau, de 

todos os recursos produtivos. Mas aparece no art. 170, VIII, especialmente no sentido de 

propiciar trabalho a todos quantos estejam em condições de exercer uma atividade produtiva. 

Trata-se do pleno emprego da força de trabalho capaz. Ele se harmoniza, assim, com a regra 

de que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho humano. Isso impede que o 

princípio seja considerado apenas como mera busca quantitativa, em que a economia absorva 

a força de trabalho disponível, como o consumo absorve mercadorias. Quer-se que o trabalho 

seja a base do sistema econômico, receba o tratamento de principal fator de produção e 

participe do produto da riqueza e da renda em proporção desde sua posição na ordem 

econômica”91. 

 
                                                           
91

 Ob. cit., p. 714. 
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A busca pelo pleno emprego opera efeitos no Direito Tributário, haja vista 

que uma alta carga tributária, principalmente sobre a folha de salários, pode se configurar em 

desestímulo à contratação ou à formalização das relações de trabalho; assim como a redução 

da alíquota de uma contribuição social pode gerar novas contratações (ou evitar demissões). 

Pois bem. O § 9°, do artigo 195, da Constituição Federal estabelece que “as 

contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases 

de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão-de-

obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho”. 

É a possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas em razão da 

utilização intensiva da mão-de-obra e da condição estrutural do mercado de trabalho a forma 

que o constituinte encontrou para dar efetividade ao princípio. Mas o que significa “condição 

estrutural do mercado de trabalho” e “utilização intensiva da mão-de-obra”? Analisemos 

separadamente as duas situações. 

– Alíquota diferenciada e a condição estrutural do mercado de trabalho 

É dever do Estado desenvolver políticas que assegurem a todos os fisicamente 

capazes o acesso ao trabalho, uma vez que a existência de postos de trabalho para a população 

economicamente ativa é a forma mais efetiva de se assegurar a dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), a erradicação da pobreza e da marginalização 

(artigo 3º, inciso III, da Constituição Federal) e o desenvolvimento nacional (artigo 3º, inciso 

II, da Constituição Federal). 

Ademais, o trabalho, além de ser fundamento republicano (artigo 1º, inciso 

IV, da Constituição Federal), é princípio geral da ordem econômica (artigo 170, da 

Constituição Federal), sendo certa a vinculação das políticas públicas à criação de novos 

postos de trabalho. 

Assim, o constituinte outorgou competência ao legislador infraconstitucional 

para instituir alíquotas diferenciadas em razão da condição estrutural do mercado de trabalho. 
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Em outras palavras, autorizou o legislador ordinário a reduzir a alíquota das contribuições 

sociais destinadas à seguridade social para combater o desemprego e a informalidade. 

Esta interpretação decorre da significação extraída dos signos linguísticos 

utilizados pelo constituinte. Assim, “condição” significa modo de ser, estado, situação92; 

“estrutural” é adjetivo relativo à estrutura, que por sua vez significa disposição e ordem das 

partes de um todo93; já “mercado de trabalho” é a relação entre a oferta de trabalho e a 

procura de trabalhadores, em época e lugar determinados94. 

Fazendo a junção dos significados, temos que a instituição de alíquotas 

diferenciadas é permitida em razão do equilíbrio da relação entre a oferta e procura de 

trabalho. 

Assim, a título exemplificativo, é possível ao legislador ordinário, em 

momento de crise econômica, estabelecer alíquota menos gravosa de contribuição social 

destinada à seguridade social aos contribuintes que não demitam seus empregados sem justa 

causa. 

Também é viável instituir alíquotas diferenciadas de modo a privilegiar os 

contribuintes que não substituam empregados por máquinas, mantendo postos de trabalho 

que, de outra forma, seriam extintos. Expliquemos melhor. 

Com efeito, é verdade que as inovações tecnológicas trouxeram uma série de 

benefícios para a economia, permitindo a produção de bens e serviços com melhor qualidade 

e de forma mais rápida. Todavia, há um efeito colateral danoso: muitas vezes, a utilização de 

novas tecnologias acaba por reduzir a necessidade de mão de obra, sendo comum a demissão 

de empregados em razão de sua substituição por robôs ou por programas de computadores. 

A substituição do empregado pela máquina ainda é estimulada, ainda que 

indiretamente, pela incidência tributária sobre a folha de salários (artigo 195, inciso I, alínea 

 
                                                           
92 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Ob. cit., p. 360. 
93 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Ob. cit., p. 589. 
94 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Ob. cit., p. 912. 
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“a”, da Constituição Federal), uma vez que uma máquina ou um sistema operacional não 

recebe salário e, portanto, não gera encargo previdenciário. 

Esta situação vai de encontro ao direito social ao trabalho, previsto no artigo 

6°, da Constituição Federal – na medida em que estimulava justamente a redução do número 

de empregos – e ao previsto no artigo 7º, inciso XXVII, da Constituição Federal – que prevê 

expressamente como direito dos trabalhadores a proteção em face da automação. 

Neste sentido, cremos que o § 9°, do artigo 195, da Constituição Federal 

autoriza a instituição de alíquotas diferenciadas em razão do grau de 

informatização/robotização de cada contribuinte, de forma a estimular os contribuintes a 

manterem seus empregados mesmo em razão da automação, seja remanejando-os, seja 

mantendo-os nas funções já exercidas. 

Não se trata aqui de medida contrária ao desenvolvimento tecnológico, mas 

sim em meio de corrigir uma distorção do sistema que acabava por estimular a substituição do 

homem pela máquina, favorecendo o desemprego. 

Ressalte-se, todavia, que por uma questão lógica a possibilidade de instituição 

de alíquotas diferenciadas neste caso está mais diretamente ligada às contribuições sociais que 

recaiam sobre a folha de salários, uma vez que a distorção sistêmica é causada justamente por 

esta subespécie de contribuição social. 

Por outro lado, o incentivo fiscal (alíquota diferenciada) também pode ser 

destinado a um setor econômico que esteja passando por dificuldade econômica (e, em razão 

disso, esteja cortando postos de trabalho ou na iminência de cortar), situação em que se 

confunde com a autorização constitucional para instituição de alíquotas diferenciadas em 

razão do setor da atividade econômica, prevista também no § 9º, do artigo 195, da 

Constituição Federal. 

Neste caso, apesar do mais lógico ser a redução da alíquota das contribuições 

sociais que tenham como base de cálculo a folha de salários, nada impede que o benefício 

recaia sobre contribuições sociais com materialidades diversas. 
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Vale ressaltar, todavia, que a instituição de alíquotas diferenciadas para a 

Contribuição Social sobre o Lucro nos parece pouco apropriado, seja porque o corte de postos 

de trabalho geralmente acompanha situação de prejuízo contábil, seja porque aumentar os 

lucros de uma sociedade pela redução de carga tributária em detrimento de toda a sociedade 

não condiz com a universalidade do custeio prevista no inciso I, do artigo 194, da 

Constituição Federal. 

– Alíquota diferenciada e a utilização intensiva da mão de obra 

Para a consecução do Pleno Emprego, também é possível a instituição de 

alíquotas diferenciadas tomando como fator de discrímen a utilização intensiva da mão de 

obra (conforme autorizado pelo § 9º, do artigo 195, da Carta Magna). Ao lermos o dispositivo 

constitucional, parece-nos que a palavra chave para a compreensão da norma de competência 

é “intensiva”. 

Intensiva é adjetivo do que tem intensidade, do que se manifesta em alto grau. 

A exploração em alto grau da mão de obra, a sua “utilização intensiva”, implica em risco 

laboral, uma vez que o empregador (contribuinte) acaba por expor os trabalhadores a 

situações de risco, seja pela própria natureza da atividade laboral, seja pela não adoção de 

práticas que garantiriam um ambiente laboral mais seguro. 

Assim, é possível instituir alíquotas diferenciadas tomando como fator de 

discrímen o risco da atividade laboral desenvolvida por cada contribuinte, ou seja, aplicando-

se alíquota mais gravosa para atividades econômicas que exponham os seus trabalhadores a 

situações mais extremas. 

A previsão constitucional contida no artigo 195, § 9º, guarda consonância 

com o quanto disposto no artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal, uma vez que 

constitui dever do empregador e direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho. Assim, os empregadores (contribuintes) que exploram a mão de obra sem respeitar 

as normas de saúde/segurança laboral podem (e devem) ser tributados de forma mais gravosa. 
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Por força dos dispositivos constitucionais citados, é outorgado ao legislador 

ordinário a competência para instituir alíquotas mais gravosas a setores econômicos que 

tradicionalmente exponham o trabalhador a maiores riscos de acidente do trabalho. 

Neste sentido, a alíquota de uma contribuição social para os contribuintes dos 

setores de mineração ou de indústria química (setores econômicos notoriamente perigosos 

para a saúde do trabalhador) poderá ser mais elevada do que a alíquota aplicável a setores 

com menor risco de acidente laboral, como é o caso dos escritórios de advocacia e de 

contabilidade. 

Há aqui uma forte influência não só do Princípio do Pleno Emprego – uma 

vez que, indiretamente, se busca estimular setores econômicos a melhorarem as condições de 

trabalho – como também do Princípio da Equidade do Custeio (artigo 194, da Constituição 

Federal), uma vez que setores que causam maior despesa para a União na forma de benefícios 

previdenciários (seguro por acidente de trabalho, por exemplo). 

Ressalte-se que o risco laboral de cada setor econômico específico tem que 

ser constantemente revisto, de modo a equilibrar a progressividade da alíquota com o efetivo 

grau de exploração da mão de obra. 

Há, contudo, outra norma jurídica de competência possível de ser extraída do 

referido dispositivo constitucional: a instituição de alíquotas diferenciadas em razão do 

desrespeito, pelo empregador (contribuinte), das regras de prevenção a acidentes do trabalho. 

Assim, também é dado ao legislador ordinário a competência para instituir 

alíquotas diferenciadas tomando por base a segurança do ambiente de trabalho oferecida por 

cada empregador (contribuinte) aos seus funcionários. 

Em nosso entender, o fator de discrímen pode ser tanto o cumprimento, pelo 

contribuinte, das regras de segurança do trabalho impostas pela legislação ordinária, como o 

número de acidentes do trabalho em comparação com o número total de funcionários. 

O primeiro critério de segregação é de fácil compreensão, exigindo, contudo, 

rigorosa fiscalização por parte das autoridades públicas no sentido de averiguar o 

cumprimento das regras de prevenção de acidentes do trabalho. 
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Já o segundo critério não demanda uma participação tão intensa da 

administração pública e, até mesmo por uma questão de praticabilidade, tende a ser preferido 

em comparação com o primeiro critério. 

Assim, adotando-se o segundo critério, é permitida a instituição de alíquotas 

diferenciadas tomando como fator de discrímen o percentual de funcionários que sofreram 

acidentes do trabalho, bem como a gravidade destes acidentes. Ou seja, pode-se instituir 

tabela progressiva de alíquotas de acordo com o percentual de funcionários acidentados e a 

gravidade destes acidentes. 

Adota-se neste caso uma presunção de que um percentual maior de acidentes 

do trabalho indica a não observância pelo contribuinte/empregador das normas de prevenção a 

acidentes do trabalho ou a falta de rigor na sua aplicação, o que justifica a aplicação de 

alíquotas mais altas em atenção ao Princípio do Pleno Emprego (que, por certo, abrange não 

só o oferecimento de emprego para toda a população economicamente ativa, mas também de 

ambientes laborais saudáveis). 

Aqui, tal qual na situação anterior, por uma questão lógica, a segregação só é 

permitida em relação às contribuições sociais para a seguridade social que tenham como base 

de cálculo a folha de salários. A aplicação desta forma de progressividade a outras 

contribuições com materialidades diversas leva a uma impertinência lógica entre o fator de 

discrímen e os regimes outorgados, ofendendo o Princípio da Igualdade. 

Há também a possibilidade de junção das duas situações anteriormente 

descritas, de modo a instituir alíquotas diferenciadas de acordo com a intensividade da 

utilização da mão de obra, tomando como referência o setor econômico em que estiver 

inserido o contribuinte. 

Neste caso, apesar de mais trabalhosa a obtenção dos dados empíricos que 

orientarão o legislador na progressão das alíquotas, parece-nos que se configura na forma de 

instituição de alíquotas diferenciadas que mais se adéqua aos direitos fundamentais e aos 

princípios norteadores do Sistema Econômico, tributando não só de forma mais isonômica os 

contribuintes, como estimulando o investimento em segurança e saúde no ambiente de 

trabalho. 
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8  

A ALÍQUOTA E OS PRINCÍPIOS  

CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS 

Os princípios são normas jurídicas constitucionais que servem como índice 

para a construção de outras normas jurídicas materialmente válidas. Por serem exteriorizações 

supremas dos valores privilegiados pela Constituição Federal, têm aplicação erga omnes, 

salvo disposição constitucional em contrário. 

Princípio, tal como definido por CELSO ANTONIO BANDEIRA DE 

MELLO95, “é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e 

servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica 

e a racionalidade do sisttema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 

harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo”. 

Os princípios não se confundem com as regras. Mais uma vez trazendo a baila 

os ensinamentos de HUMBERTO ÁVILA, são três os elementos que diferenciam os 

princípios das regras: 

“Em primeiro lugar, as regras diferenciam-se dos princípios pela natureza 
da descrição normativa: enquanto as regras descrevem objetos 
determináveis (sujeitos, condutas, matérias, fontes, efeitos jurídicos, 
conteúdos), os princípios descrevem um estado ideal de coisas a ser 
promovido. 

Em segundo lugar, as regras diferenciam-se dos princípios pela natureza da 
justificação que exigem para serem aplicadas: as regras exigem um exame 
de correspondência entre a descrição normativa e os atos praticados ou fatos 
ocorridos, ao passo que os princípios exigem uma avaliação da correlação 
positiva entre os efeitos da conduta adotada e o estado de coisas que deve 
ser promovido. 

Em terceiro lugar, as regras distinguem-se dos princípios pela natureza da 
contribuição para a solução do problema: enquanto as regras têm pretensão 
de decidibilidade, pois visam a proporcionar uma solução provisória para 
um problema conhecido ou antecipável, os princípios têm pretensão de 

 
                                                           
95 Curso de Direito Administrativo. 25. ed. 2. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 942/943. 
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complementariedade, já que servem de razões a serem conjugadas com 
outras para a solução de um problema”96. 

Importante esclarecer que o ilustre professor gaúcho trata norma jurídica 

como gênero dos quais princípios e regras são espécies. No presente trabalho, seguimos a 

mesma distinção. 

Pois bem. No que tange ao terceiro critério de distinção, é possível dizer que 

os princípios são fundamentais para a identificação da construção normativa válida. Se é 

verdade que uma regra jurídica é resultado da junção de enunciados prescritivos (tantos 

quantos forem necessários), para a construção de um comando deôntico, também é verdade 

que a junção de enunciados prescritivos podem levar à formação de regras jurídicas 

materialmente inválidas. Para evitar tal construção, é preciso fazer uso dos princípios. 

Portanto, os princípios são faróis no tormentoso caminho da interpretação do 

Direito Positivo. Como tais, deve o operador do direito tê-los sempre à vista, de modo a 

permitir que estes indiquem o caminho a ser seguido na construção de significados, a partir da 

leitura do texto positivo. 

Em outras palavras, como bem pontuado por REGINA HELENA COSTA, 

“os princípios constituem normas a cuja plasticidade devem amoldar-se toda a interpretação e 

aplicação efetuadas no campo do Direito”97. 

Contudo, a construção de regras jurídicas tomando por base os princípios (ou 

a análise da compatibilidade de regras jurídicas postas com os princípios) não é tarefa das 

mais fáceis, dada à subjetividade dos valores que o integram98. 

 
                                                           
96 Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 

2008, p. 83/84. 
97 Curso, p. 53/54. 
98 Importante destacar que também não se confundem valores com princípios, apesar da aproximação entre 

eles. Como bem posto por RICARDO LOBO TORRES, “enquanto os valores são idéias absolutamente 
abstratas, supraconstitucionais e insuscetíveis de se traduzirem em linguagem constitucional, os princípios se 
situam no espaço compreendido entre os valores e as regras, exibindo em parte a generalidade e abstração 
daqueles e a concretude das regras. 
Os princípios, de menor generalidade e abstração que os valores, podem ingressar no discurso 
constitucional, representando um primeiro estágio de concretização dos valores. Mas, se estiverem ausentes 
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De qualquer forma, é com os princípios em mente que o intérprete deve 

analisar a alíquota, até porque esta é, talvez, o mais importante instituto jurídico do Direito 

Tributário para a concretização dos princípios. 

Com efeito, tão importante quanto a função de quantificar o valor a ser pago a 

título de tributo, é a função que o instituto jurídico da alíquota exerce na operacionalização de 

princípios constitucionais. A primeira função tem por objetivo quantificar o objeto da relação 

jurídica tributária, enquanto que a segunda função restringe a liberdade do Estado por meio da 

delimitação da sua competência tributária.  

Dada à importância dos princípios em qualquer ordenamento jurídico, merece 

destaque o estudo da alíquota por este foco. E é esta função da alíquota que passamos a 

estudar. 

8.1 A alíquota como operador do Princípio da Legalidade Tributária 

O Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, previsto no artigo 

150, inciso I, da Constituição Federal, prescreve que é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. 

Segundo o referido princípio, apenas mediante lei em sentido estrito é possível compelir o 

contribuinte a entregar parcela do seu patrimônio pessoal em prol da coletividade em razão de 

uma imposição fiscal. 

A norma jurídica é desdobramento, no Direito Tributário, do Princípio da 

Legalidade, previsto de forma genérica no artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal.  

Em verdade, a norma geral prevista no artigo 5°, da Carta Republicana já 

seria suficiente para afastar qualquer criação ou majoração de tributo que não por meio de lei. 

Parece-nos, contudo, que a opção do constituinte em inserir no Título VI, da Constituição 

Federal, comando específico quanto à necessidade de lei para instituir ou majorar tributos se 

 
                                                           

da escritura constitucional, nem por isso perderão os seus atributos característicos” (Tratado de Direito 

Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e Princípios Constitucionais Tributários. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 195). 
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deve ao passado recente do Brasil, de regimes ditatoriais e desrespeito aos direitos e garantias 

individuais. Era preciso, portanto, em uma jovem democracia como a brasileira, deixar bem 

claro ao Estado (e, em especial, ao Poder Executivo Federal) sua subordinação aos ditames 

legais. 

O Princípio da Estrita Legalidade está diretamente ligado ao instituto jurídico 

da alíquota, uma vez que uma das formas de majoração do valor arrecadado com determinado 

tributo é, justamente, o aumento da sua alíquota. Ademais, a instituição de tributo não 

ocorrerá sem a instituição de uma alíquota. 

Contudo, existem impostos que, aparentemente, não estariam sujeitos ao 

Princípio da Estrita Legalidade Tributária. O § 1°, do artigo 153, da Constituição Federal, por 

exemplo, estabelece que “é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V”. 

Estes impostos são os que possuem como materialidade a importação (II), exportação (IE), 

industrialização (IPI) e operações de crédito, câmbio, seguros e relativas a títulos e valores 

mobiliários (IOF). 

A aparência, no entanto, é enganosa. Em verdade, caberá ao legislador 

ordinário (neste caso e nos demais caso em que o constituinte possibilitou a limitação, pelo 

legislador ordinário, da competência para alterar a alíquota99) dispor sobre as condições e os 

limites em que o Chefe do Poder Executivo poderá majorar o tributo mediante o aumento da 

alíquota. Em outras palavras, é o Poder Legislativo quem estabelecerá, nestes casos, os limites 

do Poder Executivo. 

Assim, com a devida vênia aos que pensam que o disposto no referido 

dispositivo constitucional se constitui em exceção ao Princípio da Estrita Legalidade, 

preferimos seguir o magistério de ROQUE ANTONIO CARRAZZA, para quem “a 

Constituição concede ao legislador a prerrogativa de apontar as alíquotas mínima e máxima 

de certos impostos, consentindo, assim, que o Executivo atue. Donde tudo nos leva a concluir 

que: a) os impostos alfandegários, o IPI e o IOF devem ser criados ou aumentados por meio 

 
                                                           
99 Discorremos sobre as situações em que o constituinte outorgou ao Poder Executivo a possibilidade de 

instituição de alíquota, nos limites da lei, no tópico 9.3 – “A alíquota como instrumento de 
discricionariedade do Poder Executivo”. 
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de lei; b) tal lei poderá conceder ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas destes 

tributos (simplesmente estabelecendo seus parâmetros mínimo e máximo); e c) esta lei 

poderá, ainda, fixar uma única alíquota, e, nesta hipótese, cairá por terra o permissivo 

constitucional, isto é, nada será facultado ao Poder Executivo no que concerne à majoração ou 

mitigação destes impostos”100. 

Nunca é demais lembrar que mesmo dentro dos limites estabelecidos em lei, o 

Presidente da República, tal qual o legislador ordinário, também está obrigado a respeitar os 

ditames constitucionais, de modo que a instituição de alíquotas deverá estar sempre de acordo 

com os princípios e normas jurídicas constitucionais. 

Ainda, vale ressaltar que o Princípio da Estrita Legalidade Tributária é a 

expressão máxima do valor segurança jurídica e, no Direito Tributário, representa a 

exteriorização do Estado Democrático de Direito, onde o interesse do soberano no aumento da 

arrecadação não pode ser imposto à coletividade sem a autorização do órgão representativo 

desta mesma coletividade (o Poder Legislativo).  

Em outras palavras, para evitar o arbítrio do soberano, tão característico nos 

regimes absolutistas, no Direito Tributário só é permitido a instituição de alíquota (como 

também a sua majoração) mediante lei e, evidentemente, respeitando os limites impostos pela 

Constituição Federal. 

Questão interessante é a possibilidade do legislador ordinário, em situações 

diversas daquelas previstas constitucionalmente, sub-rogar competência ao Poder Executivo 

para a instituição de alíquotas. 

Parece-nos que tal possibilidade é vedada pela estrutura rígida de distribuição 

de competências perpetrada por nossa Constituição Federal. Pensar de forma diversa é aceitar 

a alteração indireta da Constituição Federal por meio de diploma infraconstitucional. 

Aliás, sobre este tema, fazemos nossas as palavras de TÁCIO LACERDA 

GAMA: 

 
                                                           
100 Curso, p. 270/271. 



 

 
 

112

“A disposição hierárquica dos sujeitos competentes evidencia a existência 
de um sistema rígido de repartição de competências. Isso de forma tal que 
não se pode tratar deste ou daquele tema sem se sujeitar ao que estabelecem 
as normas de competência. Uma série de conseqüências podem ser inferidas 
desse modo de organização do sistema constitucional tributário brasileiro. A 
primeira delas é a impossibilidade de o sujeito que recebe a competência 
delegá-la a outros. Fosse isso possível, não seria rígido o sistema e de nada 
valeriam as atribuições de competência. Eis a razão de ser esta uma 
característica sobre a qual não persistem maiores divergências. 

A indelegabilidade da competência legislativa pode ser percebida em duas 
dimensões: a primeira, de sentido mais amplo, é a que veda a delegação de 
toda e qualquer faixa de competência de uma pessoa política para outra, 
ainda que se faça isso por meio de lei. A segunda diz respeito à 
impossibilidade de ato normativo delegar ao poder executivo, ou este ao 
legislativo, a competência que deverá ser exercida pelo ente federativo”. 

Conclui-se, portanto, que as situações em que é possível ao Poder Executivo 

instituir a alíquota de um determinado tributo são somente aquelas previstas 

constitucionalmente, sendo defeso ao legislador ordinário delegar competência que lhe foi 

atribuída pela Constituição Federal. 

8.2 A alíquota como operador do Princípio da Segurança Jurídica (Irretroatividade e 

Anterioridade) 

O valor segurança, certamente, é um dos mais importantes em qualquer 

ordenamento jurídico. A segurança, aqui, é interpretada de forma ampla, não se limitando à 

preservação da integridade física, mas também à preservação das liberdades e direitos 

individuais, serenidade nas mutações legislativas e proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa 

julgada e ao direito adquirido. 

No entanto, não há, na Constituição Federal, qualquer dispositivo que faça 

referência expressa ao valor ou ao Princípio da Segurança Jurídica. Contudo, apesar de não 

estar textualmente posto na Carta Democrática de 1988, ninguém dúvida da sua previsão 

implícita, até mesmo porque são muitos os dispositivos constitucionais que se configuram em 

exteriorização deste valor/princípio. 
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Segurança Jurídica, em nosso entender, é a garantia de não surpresa, seja pela 

certeza de aplicação das normas jurídicas válidas (e preservação do ato jurídico perfeito, da 

coisa julgada e do direito adquirido), seja pela tranquilidade em não ser surpreendido com a 

alteração repentina das “regras do jogo”. Importante destacar que ao falarmos em aplicação 

das normas jurídicas válidas, evidentemente afastamos a aplicação retroativa das normas, a 

não ser em casos que beneficiem o cidadão. 

Também é esta a posição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO 

sobre o Princípio da Segurança Jurídica, que nos ensina que “por força do sobredito princípio 

cuida-se de evitar alterações surpreendentes que instabilizem a situação dos administrados e 

de minorar os efeitos traumáticos que resultem de novas disposições jurídicas que 

alcançariam situações em curso”101. 

No Direito Tributário, o Princípio da Segurança Jurídica germina com 

diferentes feições. Além do Princípio da Estrita Legalidade (por ser um princípio 

independente, optamos por discorrer sobre o mesmo individualmente), também configuram 

como exteriorização da Segurança Jurídica a irretroatividade e a anterioridade. 

Não classificamos a Irretroatividade e a Anterioridade como princípios 

jurídicos, uma vez que estes descrevem objetos determináveis, ou seja, limitações à 

competência tributária, e não um estado ideal de coisas a ser promovido102. 

Pois bem. A Irretroatividade, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, estabelece que não é possível cobrar tributos “em relação a fatos 

geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou majorado”. 

Não há exceção a esta regra. Qualquer tributo que venha a ser criado ou majorado não poderá 

atingir eventos já ocorridos antes do início da sua vigência, sob pena de violação ao Princípio 

da Segurança Jurídica. 

 
                                                           
101 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25. ed. 2. tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 87. 
102 Para não classificarmos a Anterioridade e a Irretroatividade como princípios, fizemos uso da distinção feita 

por Humberto Ávila entre princípios e regras, já mencionada no presente trabalho. 
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Ademais, como é evidente da leitura do dispositivo legal supra mencionado, a 

alíquota tem íntima ligação com o princípio, uma vez que é por meio dela que, normalmente, 

são majorados os tributos. 

Uma questão interessante relacionada à Anterioridade é a sua relação com os 

tributos que possuem fatos geradores conhecidos na doutrina e na jurisprudência como 

complexivos ou periódicos. Segundo os que defendem esta classificação, o fato gerador de 

alguns tributos se prolonga por um espaço determinado de tempo103, sendo, por isso, 

complexo. O exemplo clássico seria o Imposto sobre a Renda, formado por vários “fatos 

geradores” que uma vez encerrado o ano fiscal se somam para aperfeiçoar o fato gerador do 

imposto. 

No que tange a tributos com esta modalidade de fato gerador, poderia o 

legislador infraconstitucional majorar alíquota deste tributo após o início destes eventos? Em 

nosso entendimento a resposta só pode ser afirmativa. Com efeito, com a devida vênia aos que 

pensam de forma contrária, entendemos inexistir fato gerador periódico. Todo fato gerador é 

instantâneo e recebe a alcunha de jurídico quando convertido em linguagem competente. 

Os eventos ocorridos no período de verificação (apuração) são apenas indícios 

que o observador utilizará para identificar a existência (ou não) de evento que se assemelhe 

com a hipótese de incidência. O fato gerador (ou fato jurídico tributário) propriamente dito 

ocorre em momento específico, posterior, tal qual previsto em norma jurídica tributária. 

Exatamente por isso, por ainda não ter ocorrido o fato gerador, não há conflito 

entre a Irretroatividade Tributária e a norma jurídica que majore tributo quando já iniciado o 

período de verificação deste tributo. 

Outra forma de exteriorização do Princípio da Segurança Jurídica no Direito 

Tributário é a Anterioridade Tributária, prevista no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” e 

artigo 195, § 6°, ambos da Constituição Federal.  

Ora, a instituição ou majoração de tributos provocam, necessariamente, um 

impacto patrimonial nos contribuintes. Nada mais natural do que um hiato temporal para os 
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contribuintes se prepararem para o aumento das suas despesas com tributos. Caso contrário, 

estar-se-ia diante de situação de incerteza, de insegurança jurídica. 

A Anterioridade Tributária, portanto, é instituto jurídico que tem por objetivo 

a proteção ao Princípio da Segurança Jurídica por meio de restrição temporal à competência 

do legislador ordinário de instituir ou majorar (especialmente no que tange à alíquota) 

tributos. 

Trata-se de uma garantia constitucional aos contribuintes, aplicável a todos os 

tributos (excepcionados os casos previstos constitucionalmente), de manutenção da sua 

situação fiscal por um determinado espaço de tempo. Em outras palavras, a Anterioridade 

Tributária assegura a eficácia das normas jurídicas vigentes por um tempo determinado. 

Assim, não é permitida a cobrança de tributo com alíquota majorada no 

mesmo exercício em que instituída (alínea “b”, do inciso III, do artigo 150, da Constituição 

Federal). 

Contudo, era comum no Brasil a majoração de alíquotas nos últimos dias do 

ano, conduta esta que mesmo em concordância com a norma jurídica contida na alínea “b”, do 

inciso III, do artigo 150, da Constituição Federal, acabava por ir de encontro ao Princípio da 

Segurança Jurídica. 

Somente com a introdução, por meio da Emenda Constitucional n° 42/03, da 

alínea “c”, ao inciso III, do artigo 150, da Constituição Federal, tal situação foi corrigida, 

estabelecendo-se uma “carência mínima” de noventa dias.  

A partir do referido dispositivo, a Anterioridade Tributária ficou mais 

elaborada, devendo ser cumulados os enunciados prescritivos previstos nas alíneas “b” e “c”, 

do inciso III, do artigo 150, da Carta Magna, para identificar o termo a quo de vigência do 

enunciado prescritivo que majorou a alíquota de um tributo. 

Para as contribuições sociais destinadas à seguridade social há regra 

específica, expressa no § 6°, do artigo 195, da Constituição Federal. Segundo o referido 

 
                                                           
103 Amaro, Luciano. Direito tributário brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 257. 
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dispositivo, as referidas contribuições só poderão ser exigidas depois de decorridos noventa 

dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, independentemente 

de se no mesmo exercício ou não. 

Vale ressaltar que existem algumas exceções à regra da Anterioridade, todas 

previstas constitucionalmente, como, por exemplo, aquela contida no § 1°, do artigo 195, da 

Constituição Federal. 

– A Anterioridade e a substituição tributária para frente 

Questão interessante envolvendo a Anterioridade Tributária é o aumento da 

alíquota de tributo sujeito à substituição tributária “para frente” (sistema de imposição 

tributária onde o substituto tributário é obrigado a recolher o tributo antes mesmo da 

ocorrência do fato gerador), previsto no § 7°, do artigo 150, da Constituição Federal. 

Neste caso, se o tributo é cobrado do substituto tributário por evento tributário 

que só ocorrerá no futuro, seria possível cobrar imediatamente o tributo majorado caso o fato 

gerador só ocorresse em noventa dias após a instituição da nova alíquota? 

A resposta nos parece ser negativa. Ainda que fosse possível se ter certeza 

quanto ao momento da ocorrência do fato gerador futuro (e que este fato ocorresse após o 

decurso do tempo necessário para se estar em consonância com a Anterioridade Tributária), 

certo é que haveria violação ao Princípio da Segurança Jurídica, uma vez que estaria obrigado 

o substituto tributário a desfalcar seu patrimônio sem um prazo mínimo para que ele se 

prepare para tal aporte. 

Aqui, interpretasse a Anterioridade Tributária prevista nas alíneas “b” e “c”, 

do inciso III, do artigo 150, da Constituição Federal em consonância com o princípio que a 

norteia. Interpretar a norma de forma diversa, apesar de factível, vai de encontro ao Princípio 

da Segurança Jurídica, o que obriga o intérprete a refutar a referida interpretação. 
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– O aumento da alíquota da CPMF, a Anterioridade Nonagesimal e o Direito Adquirido 

No que tange à Anterioridade Nonagesimal, prevista no § 6°, do artigo 195, 

da Constituição Federal, importante analisar se a majoração da alíquota da CPMF, introduzida 

pela Emenda Constitucional n° 42, é ofensiva ao Princípio da Segurança Jurídica. 

Com efeito, o artigo 84, do ADCT (introduzido pela Emenda Constitucional 

n° 37/02), em sua redação original, dispunha no § 3°, inciso II, que a alíquota da CPMF, a 

partir do exercício financeiro de 2004, seria de 0,08%. Até dezembro de 2003, por força do 

inciso I, a alíquota era de 0,38%. 

A Emenda Constitucional n° 42, publicada no Diário Oficial da União de 31 

de dezembro de 2003, revogou o disposto no inciso II, do § 3°, do artigo 84, do ADCT e 

introduziu o artigo 90, no ADCT, prorrogando não só a CPMF até 31 de dezembro de 2007 

(até então, a CPMF seria cobrada até dezembro de 2004), mas também mantendo a alíquota 

de 0,38% para o exercício financeiro de 2004 e seguintes. 

Ou seja, até 31 de dezembro de 2003 (data da publicação da Emenda 

Constitucional n° 42/03), os contribuintes tinham por certo que a alíquota da CPMF, a partir 

de 1° de janeiro de 2004, seria de 0,08%, conforme expressamente preceituava o artigo 84, do 

ADCT. Contudo, antes mesmo de ser reduzida a alíquota, sobreveio nova norma 

constitucional prorrogando a alíquota de 0,38% até dezembro de 2007. 

Uma análise precipitada pode levar o intérprete à idéia de que, como não 

houve a redução da alíquota, não houve também a subseqüente majoração da alíquota, não 

havendo que se falar em ofensa ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal (artigo 195, § 6°, 

da Constituição Federal).  

Contudo, este raciocínio vai de encontro ao Princípio da Segurança Jurídica, 

uma vez que é preciso levar em consideração o Direito Adquirido (artigo 5°, inciso XXXVI, 

da Constituição Federal) dos contribuintes à tributação da CPMF à alíquota de 0,08%, pelo 

menos até 30 de março de 2004. 
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Com efeito, como já tivemos a oportunidade de discorrer, o § 6°, do artigo 

195, da Constituição Federal104 assegura ao contribuinte que eventuais alterações na alíquota 

de contribuições sociais destinadas à seguridade social não podem ser aplicadas em até 90 

dias depois da publicação da lei que a houver “instituído ou modificado”. 

Por meio do referido dispositivo constitucional, se assegura não só a 

impossibilidade de majoração da alíquota em espaço de tempo inferior a noventa dias, como 

também garante a eficácia das alíquotas vigentes no ordenamento jurídico por, no mínimo, 

noventa dias. Isso significa que a cada dia que passa, ao contribuinte é assegurado o direito de 

recolher as contribuições sociais destinadas à seguridade social, nos noventa dias seguintes, 

aplicando as alíquotas previstas nas normas jurídicas então vigentes. A sutileza da definição é 

indispensável para a correta interpretação da constitucionalidade da alteração promovida pela 

Emenda Constitucional nº 42/03. 

Isto porque em 03 de outubro de 2003 (90 dias antes do fim do ano de 2003), 

os contribuintes passaram a ter o direito a serem tributados à alíquota de 0,38%, até 31 de 

dezembro de 2003, e de 0,08% em 1° de janeiro do exercício seguinte. A cada dia 

transcorrido a partir de 03 de outubro de 2003 sem que houvesse norma jurídica que 

revogasse o disposto no inciso II, do § 3°, do artigo 84, do ADCT, os contribuintes passaram 

a ter direito a mais um dia sujeitos à alíquota de 0,08% da CPMF no ano de 2004. 

Assim, quando publicada a Emenda Constitucional n° 42, em 31 de dezembro 

de 2003, os contribuintes já tinham adquirido o direito a serem tributados pela CPMF pela 

alíquota de 0,08% nos 90 primeiros dias de 2004, em consonância com o disposto no artigo 

195, § 6° c/c artigo 5°, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal. 

Em outras palavras, em 31 de dezembro de 2003, quando da publicação da 

Emenda Constitucional n° 42, os contribuintes já haviam adquirido o direito a serem 

tributados pela CPMF com a alíquota então prevista no ordenamento jurídico, por noventa 

dias contados da publicação do dispositivo legal que introduziu a nova alíquota. Ou seja, já 

 
                                                           
104 § 6º – As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias 

da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 
150, III, "b". 
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haviam adquirido o direito a serem tributados, em 31 de dezembro de 2003, à alíquota de 

0,38%, e nos 89 primeiros dias de 2004 à alíquota de 0,08%. 

Neste sentido, o disposto no artigo 90, do ADCT, introduzido pela Emenda 

Constitucional n° 42/03, só poderia viger a partir do nonagésimo dia do ano de 2004, sob pena 

de ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica (Anterioridade Nonagesimal e Direito 

Adquirido). 

Este, contudo, não foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal quando do julgamento do RE 566032. No referido julgamento, a Corte Suprema, por 

maioria de votos (vencidos os Ministros Carlos Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello), 

entendeu que não houve majoração da alíquota da CPMF que possibilitasse atrair o quanto 

disposto no artigo 195, § 6°, da Constituição Federal.  

No entender do Ministro Gilmar Mendes, relator para o acórdão, havia uma 

mera expectativa de diminuição da alíquota da CPMF que não veio a se concretizar, uma vez 

que o dispositivo que previa a redução desta alíquota foi revogado antes de ser eficaz.  

Vencido, o Ministro Carlos Britto, em seu voto, afirmou que “não importa se 

todos já pagavam 0,38% no dia anterior. O certo é que no dia seguinte já se sabia que a 

alíquota cairia para 0,08% porque havia regra jurídica determinando essa redução. Então, em 

verdade, a CPMF foi prorrogada, mas a alíquota foi majorada. Isso causou surpresa aos 

contribuintes; feriu, portanto, o princípio da não surpresa; o princípio da anterioridade 

nonagesimal resultou também violado”. 

As palavras do excelentíssimo ministro estão em perfeita consonância com o 

que até aqui defendido. A norma jurídica que instituiu a alíquota de 0,08% a partir de 01 de 

janeiro de 2004 já era vigente quando da publicação da Emenda Constitucional nº 42/03, 

irradiando, evidentemente, os seus efeitos no ordenamento jurídico pátrio, sendo certo que 

“no dia seguinte já se sabia que a alíquota cairia para 0,08% porque havia regra jurídica 

determinando essa redução”. A norma era vigente (desde a data da publicação da Emenda 

Constitucional nº 37/02), apesar de não produzir efeitos tributários. Isto, contudo, não afasta a 

necessidade sua aplicação nos 89 primeiros dias do ano de 2004. 
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Com a devida vênia ao Ministro Gilmar Mendes e aos demais ministros que 

acompanharam o seu voto, o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal violou 

flagrantemente o Princípio da Segurança Jurídica, convalidando atentado cruel ao 

ordenamento jurídico pátrio. 

No entanto, apesar de ter sido afastada pela Corte Suprema a alegação de 

ofensa à Anterioridade Nonagesimal (artigo 195, § 6º, da Constituição Federal), mantemos 

forte a nossa convicção em sentido contrário, apoiados, neste ponto, pela opinião dos 

Ministros Celso de Mello, Carlos Britto e Marco Aurélio. 

8.3 A alíquota como operador do Princípio do Não-Confisco105 

Tal qual o Princípio da Legalidade, o Princípio do Não-Confisco (artigo 150, 

inciso IV, da Constituição Federal) também se apresenta como exteriorização do valor 

segurança e está diretamente ligado ao instituto jurídico da alíquota. 

Todavia, a delimitação do princípio não é fácil. A Constituição Federal não se 

preocupou em defini-lo, afirmando apenas que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios utilizar o tributo com efeito de confisco. Nada mais. 

Em razão desta dificuldade, ao se referir à vedação à instituição de tributo 

com efeito de confisco, assevera PAULO DE BARROS CARVALHO que “intrincado e 

embaraçoso, o objeto da regulação do referido art. 150, IV, da CF, acaba por oferecer 

unicamente um rumo axiológico, tênue e confuso, cuja nota principal repousa na simples 

advertência ao legislador dos tributos, no sentido de comunicar-lhes que existe limite para a 

carga tributária. Somente isso”106. 

Com a devida vênia, não concordamos com o renomado tributarista. A 

Constituição Federal não faz advertências, não dá sugestões. Impõe, sim, comandos 

 
                                                           
105 A nomeação do princípio como “do Não-Confisco”, apesar de não ser a cientificamente mais correta (pelos 

motivos que serão postos neste capítulo), é a mais proliferada tanto na doutrina como na jurisprudência. 
Mais correto seria falar em Princípio da Vedação à Utilização do Tributo com Efeito de Confisco. Todavia, 
por questões didáticas, optamos pela denominação mais popular. 

106 Curso, p. 159. 
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prescritivos. Com a vedação constitucional à tributação com efeito de confisco não é 

diferente. Todavia, para compreender a extensão semântica do princípio (e, 

consequentemente, a sua relação com o instituto jurídico da alíquota), é necessário um estudo 

mais detido. 

Em primeiro lugar, é importante salientar que os institutos jurídicos do tributo 

e do confisco não guardam qualquer semelhança entre si. Tributo, como bem definido no 

artigo 3°, do Código Tributário Nacional, “é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 

em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. Por sua vez, o 

confisco é regulado pelo Direito Penal e decorre da prática de ato ilícito, resultando na perda 

da propriedade em decorrência de expressa previsão legal, sem a necessidade de prévia 

indenização107. 

Em síntese, enquanto o tributo tem por objetivo, primordialmente, o sustento 

da máquina pública, sendo exigido em decorrência de um ato lícito, o confisco decorre do 

exercício de um ato ilícito e tem por objetivo desestimular e coibir a prática de conduta 

delituosa. 

Confisco, portanto, é penalidade decorrente de ato ilícito representada pela 

perda da propriedade de um bem para o Estado, sem a necessidade de indenização, e que tem 

por objetivo o desestímulo de ato considerado lesivo ao interesse público. 

É verdade que o pagamento de tributo implica a subtração de parte do 

patrimônio do contribuinte em prol do Estado, independentemente de uma indenização ou 

contraprestação direta (com exceção das taxas). Também é certo que ambos integram o 

consequente de normas jurídicas – enquanto o confisco é objeto de relação jurídica de 

natureza sancionatória, o tributo é objeto de relação jurídica de natureza tributária. 

Todavia, as similaridades terminam aí. A hipótese normativa que origina o 

confisco ou o tributo é diversa, sendo o confisco consequência de ato ilícito, enquanto o 

 
                                                           
107 Há também a figura do confisco no estado de guerra, em relação aos bens do inimigo, que não nos interessa 

no estudo do confisco para o Direito Tributário. 
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tributo é relação jurídica decorrente da prática de um ato lícito previsto no antecedente da 

norma jurídica tributária, ato este de índole econômica. 

Esta também é a posição de REGINA HELENA COSTA, segundo a qual “o 

confisco, em definição singela, é a absorção total ou substancial da propriedade privada, pelo 

Poder Público, sem a correspondente indenização. Como se depreende de tal definição, em 

nosso sistema jurídico o confisco é medida de caráter sancionatório, sendo admitida apenas 

excepcionalmente. Se o tributo, na própria dicção legal, é prestação pecuniária compulsória 

‘que não constitua sanção de ato ilícito’ (art. 3º do CTN), lógica a conclusão segundo a qual 

não pode ele ser utilizado com efeito confiscatório”108. 

Ora, o objetivo do confisco e do tributo também são diversos. Enquanto o 

confisco tem por objetivo desestimular e coibir a prática de conduta delituosa, o tributo tem 

por objetivo primordial a arrecadação de numerário para fazer frente aos custos 

governamentais (o que não afasta outros objetivos extrafiscais, como já tivemos a 

oportunidade de ver). 

Ainda que por vezes o tributo seja usado para desestimular determinada 

conduta (como é o caso da progressividade de alíquotas do IPTU para desestimular a 

subutilização da propriedade, em desconformidade com a sua função social), certo é que o 

antecedente da norma jurídica tributária continua a ser uma conduta lícita. 

Essa diferença é extremamente relevante para a compreensão do princípio 

previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Sim, porque o que se proíbe não é 

a utilização do tributo como forma de confisco (até porque juridicamente incorreto); mas a 

utilização do tributo com efeito de confisco, sendo vedada a subtração excessiva do 

patrimônio do contribuinte, bem como a utilização do tributo como meio de desestímulo de 

atividade econômica lícita. 

A construção, pelo constituinte, da redação do inciso IV, do artigo 150, da 

Constituição Federal se mostra tecnicamente acertada, haja vista que não é juridicamente 

correto, em razão da natureza jurídica dos institutos, falar em tributo como forma de confisco. 

 
                                                           
108 Princípio, p. 79. 
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Se tributo fosse considerado como forma de confisco, teríamos que alterar a definição de 

tributo contida no artigo 3°, do Código Tributário Nacional. 

Ademais, diferente do que pode parecer em uma primeira leitura do artigo 

150, inciso IV, da Constituição Federal, o tributo com efeito de confisco ocorre muito antes 

da subtração da totalidade da propriedade, o que, em nosso entender, distingue o princípio do 

Direito de Propriedade. 

Como bem salienta FABIO BRUN GOLDSCHMIDT, “não se trata de afastar 

tão-somente a tributação que toma para o Fisco, confisca, literalmente, a propriedade; trata-se 

sim de afastar, por inconstitucional, toda a tributação que gera ‘efeito de confisco’, o que, 

parece-nos, ocorre num momento bem anterior. Isso porque confiscatória, literalmente, 

somente seria a ‘tributação’ que gravasse a totalidade (alíquota de 100%) do bem tributado, 

anulando a propriedade privada, ao passo que ‘efeito de confisco’ já estaria presente desde o 

momento em que a tributação soasse como penalização injustificada, por exagerada e 

irrazoável, ou, ainda, deixasse de encontrar fundamento na manutenção do direito de 

propriedade para atacá-lo, minguá-lo, desestimulá-lo”109. 

A idéia de razoabilidade implícita ao Princípio do Não-Confisco também não 

escapou a JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO. Segundo o ilustre jurista, “o Poder 

Público há de se comportar pelo critério da razoabilidade, a fim de possibilitar a subsistência 

ou sobrevivência das pessoas físicas, e evitar as quebras das pessoas jurídicas, posto que a 

tributação não pode cercear o pleno desempenho das atividades privadas e a dignidade 

humana”110. 

A desnecessidade da subtração total da propriedade para que o tributo seja 

considerado como confiscatório também foi percebido por LUIS R. CARRANZA TORRES, 

que discorrendo sobre o princípio no Direito Argentino leciona que “si la confiscación por el 

art. 17 de la Constituición Nacional se refere al Código Penal Argentino, la Corte Suprema 

por creación pretoriana desarrolló su teoria de las contribuciones confiscatorias como un 

avasallador para las restricciones irrazaobles del Derecho de propiedad. Lo que se traduce em 

 
                                                           
109 GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. O Princípio do Não-Confisco no Direito Tributário. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003, p. 49/50. 
110 Curso, p. 34. 
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la materia tributaria al considerar confiscatorio el conjunto de gravámenes que absorba una 

parte sustancial de la renta del obligado al pago excluyendo a los impuestos a los consumos 

específicos, los tributos aduaneros y los que persiguen expresamente finalidades prohibitivas, 

si bien el límite matemático queda librado a la razonable apreciación judicial”111. 

Pelo que já foi dito, portanto, podemos conceituar o Princípio do Não-

Confisco como a vedação constitucional à instituição de tributo que mutile o patrimônio do 

contribuinte além do razoável. A razoabilidade decorre da pertinência com os princípios 

constitucionais. 

Importante destacar que a vedação à tributação com efeito de confisco não se 

confunde com a tributação de acordo com a capacidade contributiva (subjetiva). 

Com efeito, como teremos a oportunidade de discorrer em capítulo próprio, 

por Capacidade Contributiva se subentende a necessidade de graduar a tributação do 

patrimônio/renda/lucro do contribuinte com equidade quando comparado com outros 

contribuintes. É o que se extrai do § 1°, do artigo 145, da Constituição Federal (“serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte”).  

Capacidade Contributiva é forma de graduação da alíquota de um tributo de 

modo a assegurar o Princípio da Isonomia Tributária, permitindo que quem possua maior 

renda/lucro ou patrimônio (estes são, em nossa opinião, as únicas materialidades possíveis de 

terem suas alíquotas graduadas segundo a capacidade contributiva) contribua 

quantitativamente e proporcionalmente com montante superior. 

De forma diversa, o não-confisco se configura em limite objetivo à tributação, 

de modo a preservar o patrimônio do contribuinte contra uma tributação excessiva, mantendo-

a em nível aceitável. Aqui não importa a situação em que se encontrem os demais 

contribuintes, mas apenas a intensidade da tributação e a sua pertinência com os valores e 

princípios privilegiados pelo ordenamento jurídico pátrio (o que será melhor explicado 

quando da análise de cada espécie tributária). 

 
                                                           
111 TORRES, Luis R. Carranza. Derecho Tributario – de la teoria a la práctica. Buenos Aires: Legis, 2006, p. 

52. 
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Outra observação relevante é que o texto constitucional fala em vedação à 

utilização de tributo com efeito de confisco e não em carga tributária com efeito de confisco. 

Daí se extrai que a análise da existência de violação ao disposto no artigo 150, IV, da 

Constituição Federal deve ser feita de forma isolada para cada tributo, não havendo que se 

falar em “carga tributária confiscatória”. 

Neste ponto, discordamos de IVES GANDRA DA SILVA MARTINS que 

possui a seguinte opinião sobre o confisco: 

“Na minha especial maneira de ver o confisco, não posso examiná-lo a 
partir de cada tributo, mas da universalidade de toda a carga tributária 
incidente sobre um único contribuinte.  

Se a soma de diversos tributos incidentes representa carga que impeça o 
pagador de tributos de viver e se desenvolver, estar-se-á perante carga geral 
confiscatória, razão pela qual todo o sistema terá que ser revisto, mas 
principalmente aquele tributo que, quando criado, ultrapasse o limite da 
capacidade contributiva do cidadão.  

Há, pois, um tributo confiscatório e um sistema confiscatório decorrencial. 
A meu ver, a Constituição proibiu a ocorrência dos dois, como proteção ao 
cidadão”.112 

Este também é o entendimento do Ministro CELSO DE MELLO, que em seu 

voto proferido na ADC 8 MC, afirmou que “dentro dessa perspectiva, entendo que se 

evidencia o caráter confiscatório, vedado pelo texto constitucional, sempre que o efeito 

cumulativo – resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma 

entidade estatal – afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os 

rendimentos do contribuinte”. 

Com a devida vênia ao ilustre tributarista e ao excelentíssimo ministro, a idéia 

de carga tributária confiscatória apresenta problema tanto de ordem prática como de ordem 

jurídica. 

Considerando a nossa República onde a competência tributária é repartida 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, como seria feita a redução da 

 
                                                           
112 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O Sistema Tributário na Constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 282. 
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carga tributária considerada confiscatória sem incorrer em ofensa ao Princípio do 

Federalismo? Reduzindo todos os tributos em um percentual que provocasse o retorno da 

carga tributária a um nível razoável? Ou simplesmente pela declaração de 

inconstitucionalidade do último tributo que provocou a extrapolação do limite aceitável? Ou 

deveriam os entes políticos sentarem numa mesa de negociação para discutirem quais tributos 

poderiam ser reduzidos para se chegar a uma carga tributária não confiscatória? 

A estrutura federalista adotada pelo Brasil inviabiliza uma análise da carga 

tributária como um todo, de modo a possibilitar a verificação concreta da extrapolação de um 

limite mínimo necessário à subsistência, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. 

Em verdade, a carga tributária é uma questão de política fiscal, livremente 

determinada pelo Estado de acordo com as políticas públicas adotadas (assistencialismo x 

liberalismo). Ou seja, o Estado, teoricamente, deve ponderar a carga tributária de acordo com 

os anseios dos cidadãos, de modo a equilibrar a tributação com a necessidade de recursos para 

garantir os objetivos da República. 

Se, contudo, o Estado majorar a carga tributária a um nível inaceitável pela 

população, extrapolando à razoabilidade íncita à tributação, esta tem o direito de depor o 

governo instituído, por não estar protegendo os direitos e garantias fundamentais proclamados 

pela Constituição, em especial o direito de propriedade. 

Com efeito, premissa básica de qualquer Democracia é que todo poder emana 

do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente (parágrafo único, do 

artigo 1°, da CF). O abuso do poder outorgado assegura ao povo o direito de se rebelar contra 

o Estado constituído e retomar para si o poder que originalmente é seu. 

Neste sentido, salutares são as palavres expressas na Declaração de 

Independência dos Estados Unidos da América que aqui reproduzimos: 

“Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os 
homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos 
inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da 
felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos 
entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos 
governados; que, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva 
de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo 
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governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela 
forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a 
felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os 
governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros; e, 
assim sendo, toda experiência tem mostrado que os homens estão mais 
dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis, do que a se 
desagravar, abolindo as formas a que se acostumaram. Mas quando uma 
longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo 
objeto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, assistem-
lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais governos e instituir novos-
Guardas para sua futura segurança”. 

Apesar do longo tempo que separa a promulgação do referido texto histórico, 

parece-nos extremamente atual e aplicável a uma carga tributária que ultrapasse o suportável. 

Ou seja, o afastamento de uma carga tributária que tenha ultrapassado o razoável, longe de ser 

uma questão jurídica, é um elemento do Sistema Político, mutável apenas por meio do levante 

popular. 

Ainda quanto à possibilidade de uma carga tributária confiscatória, também 

não podemos concordar com HUGO DE BRITO MACHADO quando este afirma que “a 

carga tributária há de ser, portanto, proporcional aos serviços, em sentido amplo, que o Estado 

presta à população. Um Estado que tributa pesadamente e não presta os serviços públicos a 

que está obrigado pode estar praticando tributação confiscatória. Já um Estado que tributa 

pesadamente, mas presta à população todos os serviços públicos de que necessita não estará 

utilizando o tributo, com efeito, de confisco, mas como fonte de recursos para o 

financiamento dos serviços que efetivamente presta. Assim, na avaliação que se deva entender 

por tributo, com efeito, de confisco temos de levar em consideração a quantidade e a 

qualidade dos serviços públicos efetivamente prestados à população. A definição, em cada 

caso, do efeito confiscatório do tributo fica a depender da equivalência entre os serviços 

prestados pelos Estados e os tributos por este arrecadados”113. 

Ora, da mesma forma que o contribuinte não pode se escusar do pagamento 

de tributo caso não se utilize dos serviços públicos, também não pode se recusar a pagar 

 
                                                           
113 MACHADO, Hugo de Brito. Comentário ao Código Tributário. Vol. I. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, p. 168. 
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tributo por entender que o valor pago não condiz com a qualidade dos serviços prestados114. 

Ademais, a qualidade dos serviços públicos é uma questão de Administração Pública, 

cabendo ao Ministério Público a fiscalização, na qualidade de defensor dos interesses sociais 

e individuais indispensáveis (artigo 127, da Constituição Federal). 

Em suma, nos parece que o Princípio do Não-Confisco é aplicável ao tributo e 

não à carga tributária. 

O que podemos afirmar sobre o princípio é que o referido enunciado 

constitucional é direcionado ao critério quantitativo do consequente da regra-matriz de 

incidência tributária115, mais especificamente à alíquota. Dizemos à alíquota pois entendemos 

que o princípio não se aplica à base de cálculo, uma vez que devido à intima relação da base 

de cálculo com a materialidade tributária, qualquer desvio desta provocará ofensa ao Princípio 

da Tipicidade Tributária. 

8.3.1 Critérios objetivos para identificação de uma alíquota confiscatória 

Voltando as atenções para a relação entre o princípio e o tributo, como já dito 

anteriormente, a maior parte da doutrina se limita a tratar genericamente do Princípio do Não 

Confisco, se restringindo a conceituá-lo, sem oferecer critérios objetivos para identificar, em 

cada caso concreto, se há ofensa ou não ao Princípio do Não Confisco. 

YLVES JOSÉ DE MIRANDA GUIMARÃES, ao tratar da Vedação ao 

Confisco, citando ANTONIO SAMPAIO DÓRIA, chega mesmo a afirmar ser impossível 

“oferecer uma diretriz objetiva e genérica, aplicável a todas as circunstâncias, competindo 

 
                                                           
114 Lembremos, também, que os impostos não são tributos vinculados a uma atividade estatal específica. 

Exatamente por isso, não há como relacionar a qualidade dos serviços ofertados com o valor pago a título de 
impostos. 

115 No presente trabalho, não discutiremos a aplicação do Princípio do Não-Confisco às multas tributárias, 
restringindo a sua análise à relação do princípio com a alíquota. 
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uma vez mais à casuística dos tribunais apartar o joio do trigo, como as filtragens que julguem 

mais adequadas em cada hipótese concreta”116. 

Com todo o respeito, não nos parece correto afirmar que a confiscatoriedade 

de um tributo é algo totalmente subjetivo, inexistindo qualquer objetividade. 

Ora, parece-nos evidente ser confiscatória uma alíquota do IPTU de 100%. 

Causa no espírito um desconforto, para não dizer uma indignação. Também nos parece 

razoável que uma alíquota do IPTU de 0,6% não vai de encontro ao princípio constitucional 

insculpido no inciso IV, do artigo 150, da Constituição Federal. Todavia, existe uma grande 

faixa de incerteza entre as alíquotas mencionadas, ao ponto de trazer dúvida à mente do 

intérprete. A dúvida é tamanha que quanto mais perto se chegar de uma linha limítrofe entre o 

confiscatório e o não confiscatório, mais se ouvirá o “acho que sim” ao invés do “tenho 

certeza que sim”. 

Como bem salientou AIRES F. BARRETO, “o fato é que a doutrina não se 

debruçou no sentido de identificar, de fornecer parâmetros relativamente à área de incerteza, á 

área nebulosa, à área de vaguidade existente entre o trecho absolutamente claro e o trecho 

absolutamente escuro”117. 

E de fato foi o professor AIRES F. BARRETO, em palestra intitulada 

“Vedação ao Efeito de Confisco”, quem primeiro propôs a instituição de critérios objetivos 

para identificar a existência (ou não) de ofensa ao Princípio do Não-Confisco. 

A partir das lições do ilustre professor, proporemos os critérios objetivos para 

identificação de alíquota tributária confiscatória em cada espécie tributária (e se o princípio é 

aplicável a todas as espécies tributárias), uma vez que as características específicas de cada 

espécie nos impelem à identificação de diferentes critérios. 

Para tanto, adotamos a classificação dos tributos em cinco: impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Analisemos a 

 
                                                           
116 GUIMARÃES, Ylves José de Miranda. Os princípios e normas constitucionais tributários. São Paulo, LTr, 

Ed. Univ. S. Paulo, 1976, p. 51/52. 
117 BARRETO, Aires F. Vedação ao Efeito de Confisco. In: Revista de Direito Tributário n° 64. São Paulo: 

Malheiros, p. 100. 
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relação de cada espécie tributária com o Princípio do Não-Confisco (sempre sob o ponto de 

vista da alíquota). 

– Impostos 

Os impostos são tributos não vinculados a uma atividade estatal e que são 

destinados ao custeio das despesas estatais gerais (artigo 167, inciso IV, da Constituição 

Federal). 

Dada à sua importância, e buscando dar efetividade ao Princípio Federativo, o 

constituinte dividiu expressamente a competência para a instituição de impostos entres os 

entes políticos, assegurando, desta forma, a independência econômica dos mesmos. A 

competência residual foi outorgada à União (artigo 154, inciso I, da Constituição Federal), 

desde que sejam não-cumulativos e tenham materialidade diversa dos discriminados na 

Constituição Federal. 

A competência para instituir estes impostos e, mais especificamente, de 

determinar a alíquota, não é ilimitada, encontrando no Princípio do Não Confisco uma das 

suas principais limitações. 

Todavia, o Princípio do Não Confisco, em nosso entender, não se aplica a 

todos os impostos. Com efeito, a vedação à tributação com efeito de confisco só recai sobre 

aqueles impostos que, por sua natureza, não transfiram diretamente o encargo econômico, 

como é o caso dos impostos sobre a propriedade (IPTU, ITR, IPVA Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação e Imposto sobre Grandes Fortunas) e sobre a renda 

(IRPJ e IRPF). 

No caso dos ditos impostos sobre o consumo (II, IE, IOF, IPI, ICMS, ISS e 

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos), onde há a transmissão direta do encargo econômico, 

não há que se falar em submissão ao Princípio do Não Confisco, uma vez que justamente por 

se transmitir o custo do imposto, não há confisco por parte do Estado do patrimônio do 

contribuinte. 
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Isso não significa que o Poder Legislativo tem carta branca para majorar os 

impostos sobre o consumo. A margem de liberdade do legislador ordinário estará sujeita a 

outros limites constitucionais que não a vedação à tributação com efeito de confisco, como é o 

caso do Princípio da Livre Iniciativa (tratado de forma mais detalhada em capítulo seguinte). 

Analisemos, então, a submissão dos impostos sobre o patrimônio e sobre a 

renda ao Princípio do Não Confisco. 

– Impostos sobre o Patrimônio 

Nos ditos impostos sobre o patrimônio, existem aqueles que recaem sobre o 

fato de ser proprietário de um bem específico (como é o caso do IPTU, ITR e IPVA) enquanto 

outros incidem sobre o patrimônio propriamente dito (Imposto sobre Grandes Fortunas e 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). 

Em ambos os casos, é possível conjugar dois critérios objetivos para 

identificar se há (ou não) ofensa ao Princípio do Não Confisco: a) o valor que se obteria com 

a locação do bem (ou o rendimento do capital investido, no caso de pecúnia); e b) a 

impossibilidade do quinhão do Estado ultrapassar o quinhão do particular (sob pena de ofensa 

ao Princípio da Livre Iniciativa). 

Isso significa que o resultado da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo 

dos impostos reais não poderá ser superior a metade da quantia auferida com a locação do 

bem. 

Esta conclusão, longe de ser um devaneio infundado, baseia-se no Direito de 

Propriedade (artigo 5°, inciso XXII, da Constituição Federal) e no Princípio da Livre 

Iniciativa (artigo 170, da Constituição Federal).  

Não se discute que a tributação se configura em exceção ao Direito de 

Propriedade, uma vez que ninguém paga tributo por livre vontade, mas sim por existir uma 

norma sancionadora em caso de inadimplemento do dever de recolher prestação tributária 

específica aos cofres públicos. Todavia, como adverte FABIO BRUN GOLDSCHMIDT, “a 
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propriedade privada é pilar de sustentação do sistema capitalista e existe uma relação de 

dependência recíproca entre o reconhecimento desse direito e o dever de contribuir ao 

sustento do Estado mediante o sistema tributário”118. 

A relação existente entre o Direito de Propriedade e o Estado pressupõe que 

um só existe em razão do outro. Ou seja, o Direito de Propriedade existe somente porque o 

Estado, por meio das suas instituições (polícia, Poder Judiciário, etc.), garante a imposição do 

interesse particular do proprietário em detrimento dos demais. Por sua vez, o Estado depende 

dos tributos pagos pelos cidadãos (inclusive em razão da propriedade) para o seu regular 

funcionamento. 

Neste contexto, para que um exista, o outro deve ser preservado. Assim, o 

imposto que recai sobre o patrimônio não pode ser de tal forma gravoso que impunha a 

deterioração regular do mesmo. 

Questionamos, portanto, se é juridicamente compatível com o Direito de 

Propriedade que a alíquota nos impostos que recaem sobre o patrimônio seja superior ao 

percentual obtido com a sua exploração econômica119? Analisemos ambas as respostas. 

Em caso positivo, ocorreria a corrosão progressiva da propriedade até a sua 

total transferência para o Estado. Sim, porque o contribuinte estaria impossibilitado de gerar 

riqueza com o seu patrimônio e, pior, tê-lo-ia reduzido ano após ano até o seu total 

esgotamento. Teríamos caso absurdo de “confisco por prestações”.  

Portanto, nos parece clara a impossibilidade da alíquota de um imposto que 

recaia sobre o patrimônio ultrapassar percentual que equivalha ao obtido pelo contribuinte 

com a exploração econômica do bem, sendo este um critério objetivo para a identificação de 

ofensa ao Princípio do Não-Confisco. 

A título exemplificativo, imaginemos que uma pessoa física é proprietária de 

um imóvel urbano no valor de R$ 100.000,00. Suponhamos que o valor de mercado do 

 
                                                           
118 O Princípio, p. 41. 
119 Todo mútuo pressupõe que o valor recebido pelo proprietário corresponda a um percentual do bem. É a este 

percentual que fazemos referência. 
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aluguel deste imóvel é de R$ 500,00 ao mês, ou seja, 0,5% do valor do imóvel. Multiplicando 

este valor por 12 meses, teríamos um valor de R$ 6.000,00 pago ao final de cada ano, ou um 

percentual de 6% do valor do imóvel. 

Neste exemplo, o IPTU cobrado não poderia ter alíquota superior a 6%, sob 

pena de confiscar periodicamente parcela do patrimônio do contribuinte, uma vez que este, 

ainda que explorasse economicamente o bem, não conseguiria auferir riqueza suficiente para 

pagar o imposto por ser proprietário do imóvel. 

Contudo, este não é o único critério, haja vista a garantia constitucional de 

obtenção de rendimento com a atividade econômica pelo particular. 

Fazendo uso do exemplo do proprietário do imóvel, nos parece inquestionável 

que uma alíquota igual ou superior a 6% seria confiscatória. Todavia, é possível ao Estado 

anular a possibilidade do particular obter lucro lícito com a exploração da sua propriedade ou 

reduzi-la a valores ínfimos?  

Não nos restam dúvidas que em razão do Princípio da Livre Iniciativa, a 

resposta para esta pergunta só pode ser negativa. Com efeito, o ideal capitalista está 

intrinsecamente ligado ao Estado Democrático de Direito, configurando-se o valor da livre 

iniciativa como seu fundamento (artigo 1°, inciso IV, da Constituição Federal). O 

desenvolvimento nacional, previsto constitucionalmente como objetivo fundamental 

republicano (artigo 3°, inciso II, da Constituição Federal), também traz em si a clara idéia de 

garantia constitucional do direito privado à obtenção de rendimentos com a exploração da 

propriedade privada. O próprio direito à propriedade privada traz em si a autorização implícita 

de sua utilização com fins econômicos. 

Ademais, ainda com base no Princípio da Livre Iniciativa, parece-nos que o 

rendimento obtido com a exploração da propriedade privada pelo particular não pode ser 

dividido de modo ao Estado ser o maior beneficiário do labor privado. Raciocínio inverso 

certamente vai de encontro não só ao Princípio da Livre Iniciativa, como vai na contramão do 

desenvolvimento nacional (inciso II, do artigo 3°, da Constituição Federal). 
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A junção do Direito de Propriedade com o Princípio da Livre Iniciativa 

aplicada aos impostos que recaem sobre o patrimônio traça uma linha limítrofe de modo a 

impedir uma tributação com efeito de confisco: a alíquota destes impostos tem de ser menor 

do que a metade do percentual que se obteria com a exploração econômica do patrimônio no 

mesmo lapso temporal do imposto (em geral, um ano). 

Assim, ainda utilizando o exemplo do imóvel, considerando que o Estado não 

pode obter um lucro maior do que aquele obtido pelo particular caso decidisse pela 

exploração econômica do bem, teríamos que a alíquota máxima que poderia ser cobrada do 

contribuinte não poderia ultrapassar 3% (considerando que o imposto incide apenas uma 

única vez por ano), sob pena de ofensa ao Princípio do Não Confisco. 

Peculiar é a situação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 

Aqui não há uma periodicidade na ocorrência do fato gerador do imposto como se dá nos 

casos do IPTU, ITR e IPVA (e como provavelmente ocorreria com o Imposto sobre Grandes 

Fortunas caso o mesmo fosse instituído) que são devidos anualmente. 

Apenas a transmissão de propriedade em razão da morte da pessoa física 

detentora de patrimônio, bem como a declaração unilateral de vontade de transmitir 

gratuitamente um bem a terceiro, configuram-se como fato gerador deste imposto de 

competência dos Estados e do Distrito Federal. 

Na primeira hipótese, certamente ocorrerá a morte da pessoa física detentora 

de patrimônio. Contudo, não é possível prevê-lo. Já a segunda hipótese, a pessoa física ou 

jurídica pode passar toda a sua existência sem se desfazer, por meio de doação, de parcela do 

seu patrimônio, pelo que não há uma regularidade temporal na ocorrência dos fatos geradores. 

A inexistência de regularidade, no entanto, não afasta a possibilidade de 

identificação de elementos objetivos para a limitação de uma alíquota máxima, em atenção ao 

Princípio do Não Confisco. 

Neste caso, entendemos que a base temporal para cálculo do limite máximo 

para a instituição de alíquota não confiscatória deve ser de um ano. A razão é a mesma da 

anualidade do Imposto sobre a Renda, ou seja, é o período de um ano que abrange todas as 
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variáveis em razão da sazonabilidade de determinada atividade econômica (locação de bens, 

no caso). 

Portanto, o cálculo para a identificação de alíquota confiscatória levaria em 

consideração o possível rendimento que se obteria com a exploração econômica dos bens 

transferidos de forma gratuita (causa mortis ou doação), fazendo uso, é claro, dos dois 

critérios já apresentados. 

No caso específico de pecúnia (possível de configurar hipótese de incidência 

do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e do Imposto sobre Grandes Fortunas), 

entendemos que deve ser aplicado o rendimento médio da caderneta de poupança para cálculo 

da alíquota dita confiscatória. Por ser a caderneta de poupança investimento financeiro de 

baixíssimo risco, tradicionalmente utilizado pelo brasileiro, certamente é o melhor balizador 

para avaliar a adequação da alíquota ao Princípio do Não-Confisco. 

Ainda, no caso específico do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação e do Imposto sobre Grandes Fortunas (ainda não criado mas que deveria recair sobre 

todo o patrimônio), pela base de cálculo albergar uma multiplicidade de elementos (ativos 

financeiros, bens móveis e imóveis), o cálculo da alíquota confiscatória apresentar-se-ia mais 

complicado. Porém, não impossível. 

Existem, portanto, critérios objetivos para a identificação de alíquotas 

confiscatórias nos impostos que recaem sobre o patrimônio, sendo possível a identificação no 

caso concreto. 

Neste particular, pedimos vênia para discordar do Professor ESTEVÃO 

HORVATH, que chega a seguinte conclusão sobre a relação entre o Princípio do Não 

Confisco e os impostos que recaem sobre o patrimônio: 

“Quem deve dizer quando isso (a confiscatoriedade) estaria presente? Não 
pode ser outro, a nosso ver, que não o Poder Judiciário. É a ele que cabe 
dizer o que é o Direito. Somente com reiterados exames de situações 
concretas é que se poderá criar uma jurisprudência sólida que diga quando 
se está diante de tributo com efeito confiscatório, da mesma forma que 
somente o passar do tempo e reiterados casos concretos servirão para dizer 
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quando um imposto viola a capacidade contributiva e está, portanto, em 
desacordo com a Constituição”120. 

Se os limites dependessem da livre cognição do Poder Judiciário, estaríamos 

diante de situação em que valores individuais sobrepor-se-iam aos valores constitucionais, o 

que, por certo, não se pode admitir em um sistema jurídico legalista como o brasileiro. 

Por estas razões, entendemos que não há uma autonomia decisória dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário no sentido de estipular os limites para que uma 

alíquota seja confiscatória, estando implícito tal limite no texto constitucional. 

– Imposto sobre a renda 

O Imposto sobre a Renda (IR), como o próprio nome já sugere, tem por 

materialidade o ato de auferir renda, que pode ser conceituado como o resultado positivo 

obtido por meio da adição das receitas e subtração das despesas obtidas no exercício fiscal. 

Isso significa que o IR recai, em verdade, sobre o acréscimo patrimonial, de modo que se 

tributa a riqueza nova. 

Esta é, sem dúvidas, a forma mais justa de tributação, na medida em que se 

identifica o crescimento patrimonial auferido pelo contribuinte e, a partir daí, lhe retira uma 

parcela deste acréscimo patrimonial, este “patrimônio novo”, para ser aplicado em prol da 

coletividade. Não há, neste caso, uma redução do patrimônio já composto, mas sim a 

mutilação parcial do acréscimo patrimonial. 

É preciso melhor desenvolver a idéia de “patrimônio novo” haja vista que, a 

princípio, por ser patrimônio, dever-lhe-ia ser aplicada a regra de Vedação ao Confisco 

estabelecida aos impostos que recaem sobre o patrimônio. 

A questão temporal, neste caso, é essencial para o entendimento. A República 

Federativa do Brasil assegura a todos os contribuintes não só o direito a um patrimônio, como 

 
                                                           
120 HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2002, p. 124. 
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também assegura o direito de acrescer este patrimônio. Para tanto, o Estado protege este 

patrimônio contra a vontade de terceiros (o direito à propriedade privada), bem como assegura 

um ambiente propício à prática de atividades que possibilitem o acréscimo patrimonial. É esta 

segurança (ao menos hipotética) que garante ao Estado o direito à cobrança de tributos tanto 

sobre o patrimônio como sobre o lucro. 

Todavia, a cobrança de imposto sobre o patrimônio antigo, se não for 

razoável, pode levar à inevitável redução patrimonial e, até mesmo, à aniquilação completa do 

patrimônio do contribuinte, caso a situação permaneça por certo espaço de tempo. 

Por outro lado, a cobrança de imposto sobre o patrimônio novo não leva à 

extinção do patrimônio como um todo, uma vez que não recai sobre a parcela já existente. O 

excesso, contudo, pode impossibilitar o aumento do patrimônio do contribuinte, o que, por 

certo, também encontra vedação no Princípio do Não Confisco. 

Há, aqui, uma forte relação com o Princípio da Livre Iniciativa (como será 

melhor explicado em tópico posterior), na medida em que o ganho patrimonial, na pessoa 

jurídica, está diretamente ligado à atividade empresarial (mas a ela não está limitado), sendo 

possível afirmar que uma tributação excessiva do Imposto sobre a Renda violaria não só o 

Princípio do Não Confisco como também o Princípio da Livre Iniciativa (nos casos em que a 

riqueza nova auferida estivesse ligada à prática de uma atividade econômica). 

Voltemos à análise da regra-matriz do Imposto sobre a Renda. De fato, não 

são todas as despesas incorridas pelo contribuinte que podem ser deduzidas para fins de 

apuração do imposto sobre a renda devido. Com efeito, as despesas devem ser necessárias 

para a continuação da empresa ou, no caso da pessoa física, para assegurar os direitos e 

garantias fundamentais previstos no texto constitucional. 

Há, portanto, uma ligação entre a composição da base de cálculo do imposto 

sobre a renda e a necessidade de preservação do “mínimo vital”, ou seja, há uma necessária 

inclusão das despesas necessárias (exigidas para a consecução dos objetivos sociais da pessoa 

jurídica e para assegurar os direitos constitucionais da pessoa física) na composição da base 

de cálculo do imposto. 
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Quanto à alíquota, não há a necessidade de se discutir se a majoração da 

mesma importa na subtração ou não deste “mínimo vital”. Ora, o mínimo vital necessário para 

a sobrevivência tanto da pessoa física como da pessoa jurídica é assunto ligado à composição 

da base de cálculo do IR.  

Em outras palavras, se no final do exercício, quando da apuração da 

existência ou não de renda, após consideradas todas as despesas necessárias para assegurar o 

mínimo vital, ainda assim for constatado um acréscimo patrimonial, independentemente da 

alíquota (observado o limite máximo de 100%), é claro que o contribuinte terá capacidade 

econômica de arcar com o tributo sem que tenha sido comprometido o seu “mínimo vital”. 

Vale observar que a Capacidade Contributiva, como será melhor 

desenvolvido em tópico próprio, tem por finalidade a graduação da alíquota equitativamente a 

uma maior disponibilidade econômica do contribuinte, sem, contudo, impor um limite 

máximo. É o Princípio do Não Confisco quem limita a competência do legislador ordinário 

quanto à graduação máxima possível na cobrança do Imposto sobre a Renda. 

Por outro lado, a natureza capitalista do sistema jurídico pátrio assegura o 

direito a auferir lucro e, consequentemente, a aumentar o patrimônio. Tal conclusão é 

decorrência lógica do Direito de Propriedade e do Princípio da Livre Iniciativa. 

Dito isso, é possível afirmar que ao Imposto sobre a Renda, tal qual nos 

impostos que recaem sobre o patrimônio, não é possível que o quinhão do Estado ultrapasse o 

quinhão do particular. Isso significa que a alíquota do imposto tem de ser inferior a 50%, sob 

pena de ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. 

Esta é a mesma conclusão obtida por AIRES F. BARRETO121 e PAULO 

CESAR BARIA DE CASTILHO122, porém, com base em premissas diversas. 

Importante observar que no caso do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 

– IRPJ deve ser considerada, para fins de apuração da alíquota máxima do imposto, a alíquota 

 
                                                           
121 Vedação, p. 103. 
122 CASTILHO, Paulo César Bária de. Confisco Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 110. 
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cobrada na Contribuição Social sobre o Lucro, uma vez que ambos os tributos incidem sobre 

a riqueza nova, ou seja, sobre o acréscimo patrimonial auferido.  

Assim, caso não fossem considerados ambos os tributos para o cotejo da 

alíquota máxima, estar-se-ia permitindo ao legislador ordinário burlar o Princípio do Não 

Confisco, na medida em que este poderia tributar o contribuinte, por meio do IRPJ, com uma 

alíquota de 49% e, por meio da CSL, com uma alíquota também de 49%, o que retiraria 

praticamente toda a riqueza nova do contribuinte, em flagrante ofensa ao Princípio do Não-

Confisco. 

O que se conclui, portanto, é que sobre a riqueza nova (acréscimo 

patrimonial), a soma dos tributos que sobre ela incidem não pode ultrapassar a alíquota de 

50%, sob pena de violação ao Princípio do Não-Confisco. 

– Impostos sobre o consumo 

A terceira subespécie de impostos engloba os tributos que recaem sobre o 

consumo. Todavia, a estes impostos, não é aplicável o Princípio do Não Confisco. A razão 

para isso é simples: a transferência econômica do encargo tributário. 

Ora, se o contribuinte do imposto transfere para terceiro, por meio da inclusão 

do encargo tributário no preço do produto, como seria possível falar em subtração excessiva 

do patrimônio do contribuinte a configurar confisco? Em nossa opinião, não é possível. 

Não há, nestes casos, uma redução do patrimônio do contribuinte. O valor 

final do bem incluirá, necessariamente, o valor dos tributos que recaem diretamente sobre a 

operação, o que implica em afirmar que a alíquota destes impostos nunca será confiscatória. 

Contudo, como será demonstrado mais a frente, não tem o legislador 

infraconstitucional liberdade total para majorar a alíquota destes impostos, estando a alíquota 

máxima sujeita ao Princípio da Livre Iniciativa. Oportunamente, quando analisarmos a 

relação entre a alíquota e o Princípio da Livre Iniciativa, discorreremos sobre o assunto. 
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– Taxas 

Quanto às taxas, a questão é um pouco diversa. Como afirmado anteriormente 

(quando discorremos sobre o instituto jurídico da alíquota), apesar de na maioria dos casos 

não haver expressamente a identificação da alíquota aplicada ao tributo, é possível nas taxas 

distinguir a existência de uma base de cálculo e de uma alíquota, seja no caso da taxa de 

serviço, seja no caso da taxa de polícia. 

Em ambos os casos, a alíquota deverá ser monetária, ou seja, uma quantia fixa 

devida por unidade adotada. O número de unidades corresponderá à base de cálculo. Isso 

significa que multiplicaremos a alíquota monetária (valor fixo em moeda corrente) pela 

quantidade de “serviços” ou “fiscalizações” realizados.  

Apenas a título exemplificativo, a emissão de passaportes (poder de polícia) 

tem uma alíquota fixa, expressa em reais, que deve ser aplicada sobre a base de cálculo que, 

neste caso, será o número de unidades emitidas (uma emissão de passaporte para cada 

contribuinte). 

No caso das taxas, o quantum extraído da junção da base de cálculo e da 

alíquota não pode ser superior ao custo tido pelo Poder Público com a fiscalização do 

contribuinte ou com a prestação de um serviço, sob pena da espécie tributária ser desvirtuada. 

Ou seja, antes mesmo de se poder falar em ofensa ao Princípio do Não 

Confisco, há a ofensa à própria Tipicidade Tributária. 

Esta também é a conclusão de AIRES F. BARRETO, apesar de considerar, 

diferente do quanto discorrido anteriormente, que a expressão monetária representa a base de 

cálculo e não a alíquota: “a taxa, antes de ser inválida, em virtude do confisco, já o era em 

razão da desnaturação da base de cálculo. Seria despiciendo cogitar de confisco. A utilização 

de base incompatível com o tributo já seria razão bastante para fulminar a exigência”123. 

 
                                                           
123 Vedação, p. 105. 
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Contudo, existem casos em que apesar do valor cobrado a título de taxa estar 

em consonância com o preço do serviço prestado, o mesmo ofenderá o Princípio do Não 

Confisco. 

É a situação, por exemplo, do serviço de esgoto, caso seja cobrado de forma 

integral dos contribuintes com menor poder aquisitivo. Neste caso, por ser obrigatório o 

serviço, o seu pagamento implicará uma forte diminuição do seu já parco patrimônio, o que 

justifica a isenção muitas vezes concedida pelos serviços públicos prestados. 

O raciocínio aqui desenvolvido para a taxa cobrada pela prestação de serviço 

não se aplica às taxas cobradas em razão do exercício do Poder de Polícia, uma vez que antes 

dela ser confiscatória, atentará contra a Livre Iniciativa, pelo que será melhor tratada quando 

discorrermos sobre o referido princípio. 

Portanto, é possível afirmar que o Princípio do Não-Confisco é aplicável 

excepcionalmente às Taxas (quando a taxa cobrada por serviço público deteriorar de forma 

excessiva o patrimônio do contribuinte), haja vista que qualquer desvio por parte do Poder 

Público quanto à instituição de alíquota confiscatória desvirtuaria o próprio tributo, ofendendo 

o próprio Princípio da Tipicidade Tributária e, mais especificamente, o artigo 145, inciso II e 

§ 2°, da Constituição Federal. 

– Contribuições de Melhoria 

As contribuições de melhoria são tributos vinculados à valorização do imóvel 

decorrente de uma obra pública (artigo 145, III, da CF). Em outras palavras, à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios só é dada a competência para a instituição de 

contribuições de melhoria caso os mesmos realizem obra pública que valorize um imóvel.  

A título exemplificativo, a construção de uma rodovia pela União acaba por 

valorizar os imóveis rurais que a margeiam; bem como a construção, pelo Município, de um 

parque em determinado bairro valoriza os imóveis que o circundam. 
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A idéia implícita na instituição do tributo é que o dinheiro público não se 

presta ao benefício de um grupo limitado de indivíduos, mas sim a toda sociedade. Assim, se 

alguns indivíduos obtiveram um acréscimo patrimonial em razão de investimento público, é 

possível ao Poder Público, com base no Princípio da Igualdade, reequilibrar esta situação por 

meio da cobrança de contribuição de melhoria. 

A base de cálculo da contribuição de melhoria deve ser, necessariamente, a 

valorização do imóvel, obtida pelo cotejo do valor do imóvel antes e depois da realização da 

obra pública, excluídos, evidentemente, outros fatores, tais quais inflação e situação do 

mercado imobiliário. 

Quanto à alíquota, considerando que a base de cálculo é o valor da 

valorização do imóvel, não poderá ultrapassar 100%. Ressalte-se que aqui, tal como nas taxas, 

o estabelecimento de alíquota superior a 100%, antes de configurar ofensa ao Princípio do 

Não-Confisco, configuraria ofensa ao Princípio da Tipicidade. 

Assim, nas contribuições de melhoria se deve respeitar, na instituição da 

alíquota, o binômio valorização do bem/custo da obra, de modo que não seja cobrado do 

contribuinte montante superior à valorização do seu bem ou seja arrecadado pelo Fisco valor 

superior ao custo da obra, sob pena de violação ao Princípio da Tipicidade Tributária (mais 

especificamente o artigo 145, inciso III, da Constituição Federal) e não ao Princípio do Não-

Confisco. 

Vale observar que no caso das contribuições de melhoria, apesar de se estar 

tributando o acréscimo patrimonial, tal como ocorre no imposto sobre a renda, não se aplica 

as mesmas restrições à instituição da alíquota. Isto porque, neste caso, o benefício econômico 

foi provocado não pelo labor privado, mas sim pelo investimento público. 

Se o acréscimo patrimonial é resultado de um investimento público, é 

permitido ao Estado neutralizar este ganho, até mesmo com a imposição de alíquota de 100%, 

calculada sobre a valorização do bem, sem que se possa falar em ofensa à Tipicidade 

Tributária ou ao Princípio do Não-Confisco. 
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Esta é a mesma conclusão de ESTEVÃO HORVATH, para quem “não há que 

se falar em confisco com referência à contribuição de melhoria, desde que o importe cobrado 

não ultrapasse aquele correspondente ao da valorização imobiliária, ainda que seja de cem por 

cento desta”124. 

Em suma, a alíquota das contribuições de melhoria, para serem confiscatórias, 

teriam de ultrapassar 100%. Contudo, a transposição deste limite violaria a própria Tipicidade 

Tributária, pelo que podemos falar, tal qual nas taxas, que o Princípio do Não-Confisco não é 

aplicável às contribuições de melhoria. 

– Empréstimos Compulsórios 

A Constituição Federal, no artigo 148, atribui competência à União para a 

instituição de empréstimo compulsório em duas situações excepcionais: I) para atender a 

despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 

iminência; e II) para atender a investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 

nacional. 

A excepcionalidade e urgência da situação, acompanhada da escassez de 

recursos, obriga a União a exigir dos cidadãos uma parcela da sua riqueza, de modo a fazer 

frente às despesas que terão de ser arcadas pelo Estado. 

Esta compulsoriedade na cessão de parcela do patrimônio do contribuinte ao 

Governo Federal, diferente dos outros tributos, não é definitiva, uma vez que cabe à União 

devolver o valor arrecadado, devidamente corrigido e acrescido de juros remuneratórios. 

Por isso mesmo, no caso do empréstimo compulsório, não há que se falar em 

uma redução do patrimônio do contribuinte. Há, sim, o empréstimo, ainda que obrigatório, de 

determinada quantia à União, devendo este ser pago no prazo e nas condições previstas na lei 

complementar que o instituiu. Ocorre, aqui, uma mutação da composição patrimonial do 

contribuinte, transformando parte do seu patrimônio em mútuo. 

 
                                                           
124 Ob. cit., p. 135. 
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E se não há redução do patrimônio do contribuinte (apenas a sua mutação), 

certo é que não ofensa ao Princípio do Não Confisco. Como que seria possível falar em 

alíquota confiscatória se o Fisco está obrigado a restituir ao contribuinte o valor cedido? Em 

nossa opinião, a limitação constitucional é diversa, como teremos a oportunidade de discorrer 

em tópico específico. 

– Contribuições 

Muito já se discutiu no passado quanto à natureza jurídica das contribuições, 

se estas são (ou não) tributos. Esta discussão ficou relegada ao passado, uma vez que o 

constituinte de 1988 extirpou qualquer dúvida sobre a matéria, inserindo as contribuições no 

capítulo que disciplina o Sistema Tributário Nacional. 

No presente trabalho, consideraremos as contribuições como uma espécie 

tributária, haja vista que as mesmas possuem características peculiares que a distinguem das 

demais espécies tributárias. 

Como ensina TÁCIO LACERDA GAMA, citando MÁRCIO SEVERO 

MARQUES, são três as características comuns a todas as contribuições: “hipótese de 

incidência desvinculada de atuação estatal; previsão de finalidade específica para o produto da 

arrecadação e inexistência do dever legal de restituir o valor arrecadado pelo ente 

tributante”125. 

As contribuições, portanto, são espécie do gênero tributo. Estas contribuições, 

contudo, podem ser divididas em três subespécies, tal qual preceituado pelo artigo 149, da 

Constituição Federal: sociais (gerais e destinadas à seguridade social), corporativas e 

interventivas. A identificação de cada uma dessas subespécies depende da destinação dada aos 

recursos obtidos. 

É por isso que LUCIANO AMARO afirmar que “a característica peculiar do 

regime jurídico deste terceiro grupo de exações está na destinação a determinada atividade, 
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exercitável por entidade estatal ou paraestatal, ou por entidade não estatal reconhecida pelo 

Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público”126. 

Neste sentido, as contribuições serão (a) sociais, quando o produto da sua 

arrecadação tenho por objetivo o desenvolvimento dos sistemas oficiais de previdência e 

assistência social; (b) corporativas ou profissionais, quando destinadas à manutenção dos 

órgãos corporativos; e (c) interventivas, quando sejam destinadas a custear a intervenção da 

União no domínio econômico. 

A importância econômica das contribuições no Sistema Tributário Nacional 

cresceu na medida em que foram criadas uma série de novas contribuições, bem como na 

medida em que foi ampliada a sua complexidade e a fatia da riqueza do contribuinte atingida 

por elas. 

Todavia, diferentemente dos impostos, a maioria das contribuições não possui 

materialidade prevista constitucionalmente. Ou seja, compete ao legislador ordinário a 

escolha de hipóteses tributárias para estas novas contribuições, desde que, evidentemente, 

recaiam sobre um agir demonstrativo de riqueza. 

A materialidade da contribuição, tal qual ocorre com os impostos, definirá a 

qual princípio constitucional o legislador ordinário estará sujeito quando da instituição das 

alíquotas. Ou seja, é a materialidade da contribuição que definirá qual princípio constitucional 

regula a alíquota máxima permitida pelo constituinte. 

Não pretendemos, com o presente trabalho, apurar todas as materialidades 

tributárias previstas na legislação ordinária. Analisaremos, apenas, as materialidades previstas 

constitucionalmente, identificando o princípio constitucional a que se subordina e o limite 

objetivo imposto ao legislador ordinário na instituição de uma alíquota máxima. 

Em nosso entender, a maioria das contribuições previstas constitucionalmente 

(em especial, as contribuições sociais destinas à seguridade social) encontram limitação 

quanto à instituição da alíquota no Princípio da Livre Iniciativa, sendo que apenas a 

 
                                                           
125 GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo: Quartier Latin, 

2003, p. 115. 
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contribuição que possui como materialidade o lucro (CSL) se subordina ao Princípio do Não-

Confisco. 

Aqui o raciocínio empregado é o mesmo do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica. Ou seja, tal qual nos impostos que recaem sobre o patrimônio, não é possível que o 

quinhão do Estado ultrapasse o quinhão do particular. Isso significa que a alíquota da 

Contribuição Social sobre o Lucro (artigo 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal) 

tem de ser inferior a 50%, sob pena de ofensa ao Princípio do Não Confisco. 

Vale ressaltar mais uma vez que a alíquota da CSL deve ser somada a alíquota 

do IRPJ para identificação de violação ao Princípio do Não Confisco (tal qual já tivemos a 

oportunidade de defender quando discorremos sobre o IRPJ). 

 

 
                                                           
126 Ob. cit., p. 83. 
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9 

ALÍQUOTA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Os Direitos fundamentais, como o próprio nome sugere, são direitos básicos 

dos cidadãos, necessários para assegurar a sua integridade individual, bem como o convívio 

sadio em sociedade. 

Como esclarece JOSÉ AFONSO DA SILVA: 

“Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a 
este estudo, porque, além de se referir a princípios que resumem a 
concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento 
jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas 
prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma 
convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo 
‘fundamentais’ acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 
sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem 
mesmo sobrevive; fundamentais ‘do homem’ no sentido de que a todos, por 
igual, devem ser não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e 
materialmente efetivados”. 

A amplitude da expressão, contudo, não é estática, evoluindo no tempo de 

acordo com as mutações sociais. Assim, certo é que as idéias de direitos inerentes aos 

cidadãos no Brasil do século XVIII (onde a escravidão era amplamente praticada e às 

mulheres era imposta a submissão aos homens) não são as mesmas dos dias de hoje.  

Portanto, o desenvolvimento da compreensão do conceito de “ser humano” 

influenciou diretamente as assembléias constituintes na “inserção” de direitos fundamentais 

no texto constitucional, desde a promulgação da Constituição Federal de 1824, até a atual 

Constituição. 

Aqui, vale ressaltar que alguns direitos fundamentais também surgem como 

princípios. Tomando como exemplo a igualdade, nos ensina HUMBERTO ÁVILA que “pode 

funcionar como regra, prevendo a proibição de tratamento discriminatório; como princípio, 

instituindo um estado igualitário como fim a ser promovido; e como postulado, estruturando a 
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aplicação do Direito em função de elementos (critério de diferenciação e finalidade da 

distinção) e da relação entre eles (congruência do critério em razão do fim)”127. 

Em outras situações, um princípio aglutina uma série de direitos. Este é o 

caso, por exemplo, do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana128 (inciso III, do artigo 1°, 

da Constituição Federal), que acaba por englobar muitos dos direitos previstos no texto 

constitucional, como, por exemplo, os direitos de culto e ao lazer. 

Voltando aos direitos fundamentais, a importância destes em nosso 

ordenamento jurídico atual é tal que, nos termos do inciso IV, do § 4°, do artigo 60, da 

Constituição Federal, é vedada a edição de emenda constitucional tendente a aboli-los. Isso 

demonstra a imperatividade dos direitos fundamentais, irradiando efeitos por todo o 

ordenamento jurídico.  

Estes efeitos atingem o Direito Tributário de tal forma que as normas 

jurídicas tributárias têm de ser construídas de modo a não violar os direitos fundamentais. 

Neste sentido, até mesmo a competência tributária deve ser exercida sem que os referidos 

direitos sejam violados. 

E, no que tange especificamente à alíquota, alguns direitos constitucionais 

surgem como limitadores da competência tributária. Melhor ainda: alguns direitos revelam-se 

importantes guias interpretativos de enunciados prescritivos constitucionais diretamente 

relacionados com o instituto jurídico da alíquota. 

No presente capítulo, discorreremos sobre a relação da alíquota com os 

direitos fundamentais e como a autorização para a instituição de alíquotas diferenciadas, em 

alguns casos, está diretamente relacionada com os referidos direitos. 

Destaque-se, porém, que por vezes fazemos referência ao princípio, e não ao 

direito, haja vista as várias roupagens que alguns institutos assumem no Direito Positivo. 

 
                                                           
127 Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 150. 
128 A expressão “pessoa humana” é uma redundância, na medida em que um humano necessariamente será uma 

pessoa. Assim, bastaria ao constituinte fazer referência à “dignidade humana” como fundamento da 
República. Contudo, adotamos a expressão “pessoa humana” no presente trabalho por ser a mesma a adotada 
pelo texto constitucional e amplamente aceita pela doutrina. 
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Vejamos então. 

9.1 Alíquota diferenciada e a Dignidade da Pessoa Humana 

A dignidade da pessoa humana é prevista constitucionalmente no inciso III, 

do artigo 1º e, devido à sua importância, é considerada como fundamento da própria 

República Federativa do Brasil. 

Como nos ensina JOSÉ AFONSO DA SILVA, a dignidade da pessoa humana 

“é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde 

o direito à vida”129. Aliás, é possível afirmar que a dignidade da pessoa humana se apresenta 

tanto como valor – e, neste sentido, serve como base valorativa de todos os direitos e 

garantias fundamentais – quanto como princípio, de modo a irradiar efeitos por todo 

ordenamento jurídico. 

No Direito Tributário, a Dignidade da Pessoa Humana se apresenta como 

duplo norteador da tributação, uma vez que impõe ao Estado tanto a obrigação de arrecadar os 

recursos necessários para assegurar os direitos e garantias fundamentais a todos os cidadãos, 

como o dever de graduar a tributação de modo a dar efetividade aos direitos constitucionais. 

É o dever de graduação dos tributos que interessa mais de perto ao presente 

trabalho. 

Assim, o artigo 227, § 3°, inciso VI, da Constituição Federal, em atenção à 

Dignidade da Pessoa Humana, autoriza o legislador ordinário a conceder incentivos fiscais e 

subsídios à pessoa física que acolher, na forma de guarda, criança ou adolescente que seja 

órfão ou abandonado. 

É evidente o intuito do constituinte: assegurar ao ser humano em formação 

(criança e adolescente) o convívio familiar, ambiente muito mais adequado para a formação 

da personalidade do que os orfanatos ou as casas de adoção.  

 
                                                           
129 Ob. cit., p. 38. 
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Com efeito, prefere o Estado entregar ao particular a formação e o sustento 

dos órfãos e abandonados do que assumir essa responsabilidade para si. Para tanto, o Estado 

pode abdicar de parte dos recursos que lhe seriam pagos pelo contribuinte e que seriam 

usados, entre outras coisas, para a assistência ao desamparado (artigo 7°, da Constituição 

Federal), permitindo que o contribuinte utilize estes recursos para o sustento direto do órfão 

ou do abandonado. É, por assim dizer, um incentivo fiscal à retirada do órfão ou do 

abandonado da periferia social para introduzi-lo no ambiente familiar. 

Neste sentido, em atenção à Dignidade Humana, é permitido ao legislador 

ordinário estabelecer alíquotas reduzidas de tributos (incentivo fiscal) para as pessoas físicas 

que se proporem a acolher criança ou adolescente órfão ou abandonado, na forma de guarda. 

Em outras palavras, é dada ao legislador infraconstitucional a competência 

para instituir alíquotas regressivas utilizando como fator de discrímen a guarda de criança ou 

adolescente que seja órfão ou abandonado. 

Os tributos sujeitos à instituição destas alíquotas diferenciadas devem ter 

como sujeito passivo, evidentemente, a pessoa física, não sendo aplicável aos tributos que 

tenham como contribuinte pessoas jurídicas, ainda que o encargo econômico do tributo recaia 

sobre as pessoas físicas (contribuinte de fato). 

Ainda, como o dispositivo constitucional fez referência ao “Poder Público”, é 

evidente que se trata de competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, podendo cada ente federativo, na sua esfera legal, graduar a alíquota dos seus 

tributos de modo a estimular a guarda. 

Vale ressaltar que o incentivo fiscal a que se refere o dispositivo 

constitucional pode se apresentar de outras formas que não a instituição de alíquotas 

regressivas. Contudo, neste trabalho, interessa-nos apenas esta modalidade de incentivo fiscal. 

 



 

 
 

151

9.1.1 Alíquota diferenciada em razão da Seletividade 

Outra forma de exteriorização da Dignidade da Pessoa Humana no Direito 

Tributário é a instituição de alíquotas diferenciadas em razão da essencialidade do produto – 

mais conhecida como Seletividade. 

O termo seletividade deriva de seleção, escolha. Significa a permissão 

constitucional para a instituição de alíquotas diferenciadas tomando por fator de discrímen a 

essencialidade do bem ou serviço, de modo a permitir a instituição de alíquotas mais gravosas 

para bens e serviços menos essenciais.  

Há, portanto, uma necessária relação (inversamente proporcional) entre a 

alíquota que será cobrada e a essencialidade do bem ou serviço, de modo que quanto maior a 

essencialidade do bem ou serviço, menor será a alíquota. Por isso mesmo podemos afirmar 

que a graduação da alíquota pela seletividade é uma espécie de progressividade. 

Desde logo é importante deixar claro que a seletividade não é um princípio, 

mas apenas um método de instituição de alíquotas diferenciadas de modo a privilegiar a 

aplicação de um princípio constitucional, qual seja, o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. É, portanto, uma norma (regra) de competência. 

REGIANE BINHARA ESTURILIO também se posiciona desta forma, 

desqualificando a seletitivadade como princípio e a classificando como regra. Para ela, “os 

efeitos da seletividade dizem respeito à variação das alíquotas dos impostos incidentes sobre 

bens e serviços, de forma que a tributação seja menos onerosa em relação àqueles essenciais, 

podendo ser mais gravosa para àqueles não essenciais. Esse efeito prático e econômico da 

tributação seletiva pode ser denominado de técnica de tributação, e sendo a técnica um meio 

para atingir uma finalidade, a seletividade é uma técnica tributária, uma maneira para onerar 

menos os bens e serviços essenciais em relação aos demais bens e serviços”130. 

Aliás, em nosso entender, não há como pensar de outra forma. Com efeito, a 

seletividade não descreve um estado ideal de coisas a ser promovido; trata-se, em verdade, de 
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uma regra clara ao legislador ordinário para instituição de alíquotas diferenciadas de modo a 

privilegiar os bens e serviços de maior essencialidade. O grau de incerteza do signo 

essencialidade não tem o condão de transformar a regram em princípio. 

– Seletividade e essencialidade 

Pois bem. A conexão entre seletividade e essencialidade, longe de ser uma 

construção doutrinária, é uma exigência constitucional imposta a alguns tributos, como se 

pode facilmente verificar nos artigos 153, § 3°, inciso I (IPI) e 155, § 2°, inciso III (ICMS), 

ambos da Constituição Federal. 

Contudo, a incerteza que ronda o conceito de essencialidade dificulta a 

interpretação da norma jurídica.  Todavia, esta dificuldade não pode servir de justificativa 

para abandonar o labor exegético ou aceitar como essencial aquilo que o Poder Executivo, por 

meio de decreto, afirmar assim ser. 

Deste modo, o que vem a ser essencialidade? Segundo o Novo Dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa131, essencialidade é a “qualidade ou estado de essencial”. Por 

sua vez, essencial é adjetivo relativo à essência, algo indispensável, necessário, importante.  

Aqui surge outra pergunta: a essencialidade referente à seletividade prevista 

constitucionalmente denota indispensabilidade do bem ou do serviço em razão do que? Sim 

porque a essencialidade implica, necessariamente, uma relação bipolar, de modo que algo 

sempre será essencial em relação a outra coisa. Algo pode ser essencial para alguém e não ser 

essencial (ou até mesmo supérfluo) para outrem. Assim, o bisturi é essencial ao médico 

cirurgião. Porém, o mesmo bem é totalmente supérfluo para um advogado. Exemplos não 

faltam. 

A resposta a esta pergunta não é fácil. O constituinte não deixou explícito 

quais seriam os bens e serviços essenciais, que poderiam gozar de alíquotas menos gravosas. 

 
                                                           
130 ESTURILIO, Regiane Binhara. A seletividade no IPI e no ICMS. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 

105/106. 



 

 
 

153

Contudo, em nosso entender, não era mesmo necessário, uma vez que a análise do 

ordenamento constitucional como um todo (interpretação sistemática132) nos permite 

encontrar a resposta. 

Com efeito, a Constituição Federal, em seu Título II, prescreve uma série de 

direitos e garantias fundamentais, cabendo ao Estado a adoção das medidas necessárias à 

implementação destes direitos e garantias. 

Como bem exposto por INGO WOLFGANG SARLET, “mesmo em se 

tratando de norma de eficácia inequivocadamente limitada, o legislador, além de obrigado a 

atuar no sentido da concretização do direito fundamental, encontra-se proibido (e nesta 

medida também está vinculado) de editar normas que atentem contra o sentido e a finalidade 

da norma de direito fundamental”133. 

Novamente citando o professor gaúcho, “ainda neste contexto há que 

reconhecer a pertinência da lição de Gomes Canotilho, ao ressaltar a dupla dimensão da 

vinculação do legislador aos direitos fundamentais. Assim, num sentido negativo (ou 

proibitivo), já se referiu a proibição da edição de atos legislativos contrários às normas de 

direitos fundamentais, que, sob este ângulo, atuam como normas de competência negativas. 

Na sua acepção positiva, a vinculação do legislador implica um dever de conformação de 

acordo com os parâmetros fornecidos pelas normas de direitos fundamentais e, neste sentido, 

também um dever de realização destes, salientando-se, ademais, que, no âmbito de sua faceta 

jurídico-objetiva, os direitos fundamentais também assumem a função de princípios 

informadores de toda a ordem jurídica”134. 

Conclui-se, portanto, que a essencialidade do bem ou do serviço está 

umbilicalmente ligada à indispensabilidade do bem ou do serviço para a consecução dos 

direitos e garantias constitucionais. 

 
                                                           
131 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 1. ed., 15. impressão. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p. 574. 
132 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 
133 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007, p. 387. 
134 Ob. cit., p. 390. 
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Em outras palavras, a Constituição Federal outorga competência ao legislador 

ordinário para, por meio da instituição de alíquotas diferenciadas, facilitar o acesso aos bens e 

serviços indispensáveis ao exercício dos direitos garantidos constitucionalmente. 

Outro não é o posicionamento de REGIANE BINHARA ESTURILIO que 

pondera que “interpretando-se sistematicamente a Constituição pode-se afirmar que essencial 

é a qualidade de um produto, mercadoria e/ou serviço de ser indispensável à satisfação de 

uma ou várias categorias de necessidades, como: moradia (equivalente à denominada 

habitação – artigo 15 da CF/1946); alimentação; educação; saúde (antes restrita ao 

denominado tratamento médico – artigo 15 da CF/1946); lazer; vestuário; higiene; transporte; 

trabalho e segurança”135. 

Desde logo é importante explicar que a definição do conceito de direitos 

fundamentais, em razão da evolução histórica dos mesmos, não é das mais fáceis. Contudo, 

ficamos com a definição proposta por JOSÉ AFONSO DA SILVA (e já redigida linhas 

acima). Segundo o autor, “no qualificativo ‘fundamentais’ acha-se a indicação de que se trata 

de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, 

nem mesmo sobrevive; fundamentais ‘do homem’ no sentido de que a todos, por igual, devem 

ser não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. ‘Do 

homem’ não como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. ‘Direitos 

fundamentais do homem’ significa ‘direitos fundamentais da pessoa humana’, ou ‘direitos 

humanos fundamentais’. É com esse conteúdo que a expressão ‘direitos fundamentais’ 

encabeça o Título II da Constituição”136. 

– Alíquotas diferenciadas e a hierarquia dos direitos fundamentais 

Voltando à essencialidade, note-se que o favorecido pela Seletividade não é o 

contribuinte, mas sim o adquirente do bem ou serviço. Ou seja, a essencialidade é verificada 

na relação entre o bem ou o serviço e o consumidor final. Atento a tal fato, ROQUE 

ANTONIO CARRAZZA afirma que “evidentemente, o princípio da seletividade tem por 
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 Ob. cit., p. 122. 
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escopo favorecer os consumidores finais, que são os que, de fato, suportam a carga econômica 

do IPI e do ICMS. Daí ser imperioso que sobre produtos, mercadorias e serviços essenciais 

haja tratamento fiscal mais brando, quando não total exoneração tributária, já que em relação 

a eles o adquirente, em rigor, não tem liberdade de escolha”137. 

Ou seja, a Seletividade impõe uma tributação progressiva (inversamente 

proporcional à essencialidade do bem ou do serviço) de modo a facilitar o acesso do 

consumidor final aos bens e serviços necessários à consecução dos direitos fundamentais. 

Esta parece ser também a opinião de EDUARDO DOMINGOS BOTTALLO 

para quem a aquisição de determinados produtos, por serem essenciais, indispensáveis, 

afastam a liberdade de consumo, devendo ser tributados de forma branda ou, até mesmo, 

isentados138. 

É evidente, contudo, que nem todo bem e serviço necessário à concretização 

de um direito constitucional deve ser tributado com a mesma alíquota, senão teríamos apenas 

duas alíquotas: uma para bens e serviços essenciais para a consecução de algum direito 

fundamental e outra para os bens e serviços supérfluos, ou seja, que tem por objetivo 

finalidade diversa da realização de um dos direitos fundamentais previstos 

constitucionalmente. 

Por certo, existe uma hierarquia entre os direitos assegurados 

constitucionalmente, até mesmo porque para a existência de alguns direitos, se pressupõe a 

consecução de outros direitos. Tanto é verdade que a punição pela violação aos direitos 

fundamentais é graduada, de modo a punir mais severamente os atos praticados contra os 

direitos mais essenciais.  

Nesta linha de raciocínio, o direito “mais fundamental” é o próprio direito à 

vida. Tal assertiva é confirmada pelo Direito Penal que prevê pena mais severa para aquele 

que atenta contra a vida da pessoa.  
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Nada mais correto! Ora, sem a vida não é possível o exercício de qualquer 

outro direito, o que a coloca como requisito para o gozo de outros direitos fundamentais. Por 

ser requisito para o gozo de qualquer outro direito fundamental, podemos afirmar que o 

direito à vida é o direito mais importante assegurado pela Constituição Federal. 

Assim, se o direito à vida tem posição preponderante em relação aos demais 

direitos, é certo que o Estado também deve concentrar maiores esforços na preservação deste 

direito do que na consecução dos demais. Isso significa que quando da graduação da alíquota 

de um tributo segundo a seletividade (essencialidade do bem ou serviço na realização de um 

direito fundamental), o legislador deve prever alíquota menos gravosa para os bens e serviços 

necessários para a preservação da vida. 

RICARDO LOBO TORRES chega à mesma conclusão, afirmando que 

“quando se tratar de bens necessários à sobrevivência biológica e social do cidadão em 

condições mínimas de dignidade humana a tributação não encontra justificativa racional”139. 

Abrimos ressalva apenas para discordar do ilustre professor quanto à conclusão quanto à 

imunidade sugerida. Entendemos ser possível a tributação dos bens alimentícios (necessários 

à manutenção da vida) ainda que em uma graduação menos elevada. 

Certo, portanto, que todos os bens e serviços necessários à preservação da 

vida devem ter alíquota menos gravosa do que os bens e serviços necessários ao lazer, por 

exemplo. Apesar de este ser um direito constitucional, certo é que em uma escala hierárquica 

de direitos, o direito à vida prevalece sobre o direito ao lazer. Portanto, ao falarmos em ICMS, 

certo que a alíquota na comercialização de um alimento (qualquer que seja) não poderá ser 

superior à alíquota incidente na venda de uma bola de futebol, por exemplo. 

Contudo, “ao contrário do direito civil, que classifica legalmente as 

benfeitorias em três categorias, em matéria tributária não existe essa classificação legal, e 

diante da variabilidade do que seja ou venha a ser essencial, e da enorme quantidade de bens e 

serviços existentes no mercado de consumo, é por meio da comparação que se poderá efetuar 

a graduação conforme o conceito de essencialidade”140. 

 
                                                           
139 Os Direitos Humanos, p. 165. 
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Ou seja, uma alíquota será contrária à Seletividade se o legislador estiver 

privilegiando bens ou serviços menos essenciais aos direitos fundamentais mais importantes. 

Há, portanto, uma necessidade de graduação dos direitos fundamentais e, consequentemente, 

classificar os bens e serviços de acordo com esta graduação. 

– Bens e serviços do mesmo gênero 

Estabelecidas estas premissas, algumas perguntas precisam ser respondidas. 

Primeiro, é possível a instituição de alíquotas diferenciadas para bens e serviços essenciais 

para a consecução de um mesmo direito fundamental? Ou seja, é possível ao legislador 

ordinário instituir alíquotas diferenciadas para bens e serviços que são necessários ao 

exercício de um específico direito? 

Pensemos um pouco sobre o assunto. Tomemos como exemplo os alimentos. 

O objetivo básico quando da aquisição de alimentos é suprir as necessidades fisiológicas do 

organismo ou, em última instância, assegurar o direito à vida. Assim, para a manutenção da 

vida, é necessária a ingestão de uma certa quantidade de nutrientes (vitaminas, proteínas, 

açúcares, etc.) por dia. Muito bem. Não é segredo que os alimentos possuem as mais diversas 

concentrações destes nutrientes indispensáveis à vida, sendo que alguns alimentos são mais 

completos do que outros. 

Por assim dizer, é possível afirmar que alguns alimentos são mais eficientes 

na preservação da vida do que outros, devido à concentração de nutrientes neles existentes. 

Todavia, seria possível distinguir a alíquota dos alimentos de acordo com a quantidade de 

nutrientes existente em cada alimento, ou seja, tributar de forma menos gravosa (ou isentar) 

os alimentos que são mais ricos em nutrientes? Entendemos que sim. 

Ora, já afirmamos que a essencialidade a que se refere a Constituição é a 

importância dos bens e serviços para a consecução dos direitos constitucionalmente 

garantidos. No que tange ao direito à vida, se este é primordialmente atendido pela ingestão 

de uma quantidade de nutrientes, certo é que o alimento que possua um maior valor 

nutricional (maior quantidade de nutrientes por grama de alimento) atende de forma mais 

efetiva ao direito constitucional. 
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Todavia, tendo em vista a dificuldade prática de identificar, como no exemplo 

citado, os bens e serviços que melhor asseguram um direito fundamental específico, 

entendemos ser possível instituir a mesma alíquota tributária para todos os produtos e serviços 

que tenham por objetivo a consecução de um determinado direito fundamental. A 

progressividade da alíquota dependeria, neste caso, exclusivamente do direito fundamental 

que pode ser realizado pelo bem ou pelo serviço. 

Demonstramos, portanto, que os bens e serviços destinados à preservação de 

um direito podem ter alíquotas diferenciadas de acordo com a importância do bem ou do 

serviço para a consecução do direito constitucionalmente protegido, de modo que aquele bem 

ou serviço que atenda de forma mais efetiva na concretização do direito constitucional pode 

ter alíquota menos gravosa. 

Por outro lado, é possível graduar a alíquota de acordo com o valor do bem ou 

do serviço necessário para a concretização de um direito? Ou seja, tomando os alimentos 

novamente como exemplo, é possível tributar de forma mais gravosa os alimentos mais caros, 

pois, teoricamente, os mesmos são adquiridos por uma classe econômica mais abastada, 

tributando de forma menos gravosa os alimentos mais baratos, uma vez que em teoria seriam 

adquiridos por uma classe economicamente menos privilegiada? Pode o legislador ordinário 

estabelecer uma progressividade das alíquotas tomando como fator de discrímen uma 

presunção jurídica quanto ao consumidor final do bem ou do serviço? 

Uma análise precipitada pode levar o intérprete a responder afirmativamente a 

esta pergunta. Contudo, tentaremos demonstrar que não é possível diferenciar alíquotas com 

base em uma especulação quanto ao consumidor final do bem ou do serviço. 

Com efeito, é certo que os óculos são um bem necessário para aqueles que 

possuem alguma deficiência visual, não restando dúvidas quanto à sua necessidade para a 

concretização do direito à saúde. Todavia, existem no mercado óculos dos mais variados 

preços. Parece natural que os óculos mais caros sejam tributados a uma alíquota maior, uma 

vez que o valor varia de forma excessiva graças ao produtor dos óculos.  
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Há, neste caso, uma necessidade de aquisição dos óculos em razão de uma 

necessidade fisiológica mas, também, uma desnecessidade (representando uma carência de 

essencialidade) de adquirir os óculos mais caros, o que justificaria uma alíquota mais elevada. 

Contudo, a diferença no preço dos óculos pode ser decorrência da qualidade 

do material empregado no processo de produção. Sim porque um dos elementos que 

influenciarão no preço do produto é o material utilizado. Resistência e peso do material são 

elementos importantíssimos na construção de óculos e que podem elevar o preço final da 

mercadoria. E quem depende (ou já dependeu) de óculos sabe muito bem a diferença que faz 

usar óculos de qualidade! 

Neste caso, os óculos mais caros são também melhores, uma vez que têm uma 

vida útil mais longa e causam menos desconforto no rosto. 

Por meio deste exemplo observamos que o valor mais elevado de um 

determinado bem ou serviço muitas vezes indica uma relação de custo/benefício melhor, o 

que justifica um valor mais elevado do bem. Neste caso, se tributarmos de forma mais gravosa 

um bem ou serviço exclusivamente em razão do seu preço final, estaremos privilegiando os 

produtos e serviços de baixa qualidade em detrimento aos de alta qualidade, tornando ainda 

mais difícil o acesso destes produtos pela parcela mais carente da população. 

Em última instância, estaríamos tornando ainda mais difícil o acesso a bens e 

serviços de qualidade pela classe menos favorecida da população, tornando ainda mais difícil 

o acesso destes aos direitos constitucionalmente assegurados. 

Em nosso entender, portanto, o preço final do bem ou do serviço não pode 

servir de fator de discrímen para a graduação das alíquotas, uma vez que o produto mais 

barato não necessariamente atende de forma mais eficiente aos direitos e garantias 

fundamentais. Contudo, esta não é a opinião da maior parte da doutrina. 
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– Seletividade e Capacidade Contributiva 

Para parcela considerável da doutrina, seletividade é forma de 

operacionalização da Capacidade Contributiva e, como tal, pressupõe uma progressividade de 

alíquotas inversamente proporcional à necessidade dos bens e serviços para o consumo 

popular. 

Esta é a opinião de RICARDO LOBO TORRES que afirma que “seletividade 

em função da essencialidade significa que o tributo recai sobre os bens na razão inversa de 

sua necessidade para o consumo popular e na razão direta de sua superfluidade”141. 

JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO segue a mesma linha, defendendo 

que “a finalidade do princípio é suavizar a injustiça do imposto, determinando o impacto 

tributário que deve ser suportado pelas classes mais protegidas e onerando os bens 

consumidos em padrões sociais mais altos”142. 

Para esta parcela da doutrina, o beneficiado pela Seletividade não são os 

consumidores dos bens e serviços em geral, mas sim os consumidores de baixa renda. Assim, 

o elemento de segregação deixa de ser a essencialidade do bem ou serviço para a 

concretização dos direitos fundamentais, para ser a classe social a que se destina, 

primariamente, o bem ou o serviço. Em outras palavras, o fator de discrímen é a situação 

econômica do consumidor final143 e não a necessidade do bem ou serviço para a 

concretização do direito constitucional, como defendemos linhas acima. 

Esta idéia de Seletividade conduz ao seguinte raciocínio: se o bem ou serviço 

é consumido em larga escala pela parcela da população com menos recursos, deve ser 

tributado de forma menos gravosa. 

Com a devida vênia, ousamos discordar da opinião dos ilustres tributaristas 

citados bem como dos demais que compartilham com eles da mesma opinião. Em nosso 

 
                                                           
141 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e Princípios 

Constitucionais Tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 321. 
142 Curso, p. 478. 
143 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – Os Tributos na 

Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 181. 
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entender, a eleição da situação econômica do consumidor como elemento que determinará a 

diferenciação das alíquotas (fator de discrímen) dos tributos sujeitos à Seletividade apresenta 

dois problemas, um de ordem prática e outro de ordem jurídica. 

A primeira dificuldade que se impõe é identificar quais seriam os produtos e 

serviços consumidos essencialmente pela classe econômica menos favorecida. Ou seja, quais 

os produtos consumidos pelos mais pobres? 

A identificação apresenta dois problemas: a) o fato da maioria absoluta dos 

produtos e serviços chamados “populares” ser consumidos por indivíduos pertencentes a 

todas as camadas sociais; e b) a dificuldade de identificação dos produtos e serviços 

“populares” em um país multicultural e com dimensões continentais como o Brasil. 

Ninguém duvida que feijão, por exemplo, é um produto consumido pela 

população mais pobre. Contudo, o consumo deste produto pela classe econômica mais 

abastada é também muito comum, não sendo possível afirmar que o feijão é um produto 

renegado às classes economicamente menos favorecidas. 

No caso do feijão, com a instituição de uma alíquota menos gravosa não 

estaríamos “privilegiando” os mais pobres, suavizando a injustiça do imposto como defende 

JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO. Estaríamos apenas tributando de forma menos 

gravosa um produto consumido pela maior parte da população brasileira, independentemente 

da classe social. 

Tal situação não passou despercebida por SACHA CALMON NAVARRO 

COELHO. Para ele, “supõe-se que os de menor renda (contribuintes de fato) consomem 

artigos necessários tão-somente a uma existência sofrida, e, por isso, as alíquotas são 

reduzidas, ou mesmo isenções são dadas. Ocorre que tanto compra feijão José da Silva quanto 

Ermírio de Moraes, com o rico industrial se beneficiando dos favores pensados para José. Em 

compensação, José não consome champanha ou caviar, cujas alíquotas são altas...”144. 
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Este entendimento leva, invariavelmente, a uma presunção da essencialidade 

de determinados bens e serviços para o consumo popular. Como adverte AMÉRICO 

LOURENÇO MASSET LACOMBE, “o critério para se aferir tal essencialidade baseia-se, é 

óbvio, em presunção. Presume-se que produtos ou mercadorias supérfluas sejam consumidos 

pelas classes sociais de maior capacidade contributiva”145. 

Ademais, as dimensões do território brasileiro e a sua imensa população, 

composta de uma diversidade cultural ímpar, faz do Brasil um país singular, o que leva os 

seus habitantes aos mais diversos hábitos e práticas. Esta pluralidade cultural é marca 

registrada do nosso país, tendo sido observada pelo constituinte originário que expressamente 

reconheceu nossa sociedade como pluralista no preâmbulo da Constituição Federal. 

Certo é que o respeito à pluralidade cultural é decorrência do próprio Estado 

Democrático de Direito. Isto significa que a Democracia, muito embora seja o governo da 

maioria, é o regime que assegura a individualidade da minoria. 

Todavia, diante desta pluralidade, como seria possível identificar quais os 

produtos consumidos pelas classes menos favorecidas diante da diversidade cultural 

existente? Devem-se ignorar as minorias e optar pela escolha dos bens e serviços utilizados 

pela maioria? 

Qualquer forma de generalização neste sentido vai de encontro não só à 

Constituição Federal mas à própria essência nacional, forçando uma massificação cultural em 

detrimento de sua pluralidade. 

Assim, a diferenciação das alíquotas dos bens e serviços tomando como fator 

de discrímen a situação econômica dos supostos consumidores configurar-se-ia em ficção 

jurídica, uma vez que a grande maioria dos bens e serviços é consumida tanto por pobres 

como por ricos. 
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Existe, por assim dizer, uma impossibilidade prática, na maioria dos casos, de 

diferenciar a alíquota dos bens e serviços em razão do consumidor do produto. Ademais, 

como se não bastasse essa impossibilidade prática, há também uma impossibilidade jurídica. 

Com efeito, os direitos fundamentais do homem têm, por essência, caráter 

universal, de modo que alcançam a todos aqueles que estejam sujeitos ao poder estatal, sejam 

os indivíduos nacionais ou estrangeiros. É neste sentido que preceitua o artigo 5°, da 

Constituição Federal. 

Outra característica inerente aos direitos fundamentais é a sua aplicação 

igualitária, de modo que não existam pessoas com mais direitos do que outras ou que o direito 

de um seja mais importante do que o direito de outro. Esta idéia de igualdade decorre da 

própria natureza dos direitos fundamentais, uma vez que são inerentes ao ser humano. Por 

isto, não cabe afirmar que os direitos de um grupo social são mais importantes que os direitos 

de outros. 

Repetindo o ensinamento de JOSÉ AFONSO DA SILVA já transcrito 

anteriormente, “no qualificativo ‘fundamentais’ acha-se a indicação de que se trata de 

situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem 

mesmo sobrevive; fundamentais ‘do homem’ no sentido de que a todos, por igual, devem ser 

não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. ‘Do homem’ 

não como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. ‘Direitos fundamentais do 

homem’ significa ‘direitos fundamentais da pessoa humana’, ou ‘direitos humanos 

fundamentais’”146. 

O que se conclui, portanto, no que diz respeito aos direitos fundamentais, é 

que estes têm caráter universal e são assegurados a todos de forma igual, não havendo 

privilégios de grupos, de modo que todos são detentores igualmente destes direitos. 

Ora, se a todos, por igual, devem ser “materialmente efetivados” os direitos 

fundamentais, como seria possível tributar de forma diferenciada bens e serviços que são 

igualmente essenciais para a consecução de direitos fundamentais, tomando como fator de 

discrímen a classe social que preponderantemente os consome?  
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Este raciocínio implicaria em afirmar que são mais importantes os direitos 

fundamentais de uma classe social em detrimento de outra. A riqueza seria crime dos mais 

graves, de modo que quanto maior a riqueza auferida por um indivíduo, menos importante 

seriam os seus direitos fundamentais em relação a outros com menor riqueza (uma vez que 

teriam que pagar mais caro pela aquisição de bens necessários à consecução dos direitos 

fundamentais). 

Ora, os bens que podem e devem ser tributados de forma mais gravosa são 

aqueles ditos supérfluos, que não tem como objetivo a consecução de um direito fundamental. 

Os produtos e serviços necessários à preservação dos direitos fundamentais, estes devem ser 

tributados de forma mais branda – ou mesmo não serem tributados – independentemente de 

quem seja o consumidor principal destes produtos e serviços, dada à universalidade dos 

direitos fundamentais e a sua igualdade entre indivíduos. 

Outro inconveniente da instituição de alíquotas diferenciadas de bens e 

serviços em razão da classe econômica dos seus consumidores é o resultado inverso causado. 

Sob a falsa bandeira da Isonomia, o que esta forma de segregação acaba provocando é a 

limitação dos bens e serviços que podem ser consumidos pela classe mais pobre, criando 

verdadeiros produtos exclusivos dos denominados “ricos”. 

Com efeito, tributando de forma mais gravosa os produtos que supostamente 

são consumidos exclusivamente por uma parcela mais abastada da sociedade, acaba por torná-

los ainda mais inacessíveis ao restante da população, aumentando a separação entre ricos e 

pobres. 

Posto isto, questionamos: seria isonômica a alíquota que inviabiliza o 

consumo de determinados produtos alimentares por aqueles considerados pobres, tornando 

estes produtos de acesso exclusivo dos mais abastados? Poderíamos falar em respeito ao 

Princípio da Isonomia quando se impõe barreiras aos mais pobres para adquirir produtos 

alimentícios que são ricos em nutrientes somente porque os mesmos são consumidos 

preponderantemente pelos mais ricos? A resposta negativa nos parece ser a correta. 
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Fato é que determinados bens e serviços, dado à sua escassez ou ao seu custo 

de produção, são mais caros. No entanto, não significa que são supérfluos ou desnecessários 

para a consecução dos direitos fundamentais. Tributá-los de forma mais gravosa 

exclusivamente em razão da classe econômica que primordialmente os consome é um meio de 

inviabilizar o acesso dos mais pobres a uma gama de produtos e serviços que, sem dúvida, 

poderiam garantir-lhes a concretização dos direitos fundamentais. 

O que se conclui, portanto, é que a Seletividade não é instrumento da 

Capacidade Contributiva ou do Princípio da Isonomia. A Seletividade é instrumento 

extrafiscal de operacionalização dos direitos humanos fundamentais assegurados pela 

Constituição, na medida em que garante a incidência de uma alíquota menos gravosa aos bens 

e serviços mais essenciais à consecução destes direitos. É, portanto, forma de 

operacionalização, no Direito Tributário, do Princípio da Dignidade Humana. 

– Previsões constitucionais de Seletividade 

A possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas em razão da 

Seletividade não se restringe ao ICMS e ao IPI. Com efeito, ao legislador ordinário foi 

outorgada competência para a instituição de alíquotas diferenciadas em razão da Seletividade, 

pelos artigos 153, § 3°, inciso I (IPI), 155, § 2°, inciso III (ICMS), § 4°, inciso IV, alínea “a” 

(ICMS) e § 6°, inciso II (IPVA), 156, § 1°, inciso II (IPTU), 170, inciso VI (meio ambiente) e 

177, § 4°, inciso I, alínea “a” (CIDE combustíveis), todos da Constituição Federal. 

Muito bem. O artigo 153, § 3°, inciso I, da Constituição Federal, prevê que o 

IPI será seletivo em razão da essencialidade do produto industrializado. Por sua vez, o artigo 

155, § 2°, inciso III, da Constituição Federal, estipula que o ICMS poderá ser seletivo em 

razão da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 

Uma diferença sutil surge entre as duas normas jurídicas. Enquanto para o IPI 

a Constituição Federal impôs a Seletividade (“será seletivo”), para o ICMS a Constituição 

outorga uma possibilidade ao legislador infraconstitucional (“poderá ser seletivo”). Esta 

diferenciação foi percebida por ROQUE ANTONIO CARRAZZA. Contudo, para ele, “estas 

normas constitucionais, mandando que tais impostos sejam seletivos, não estão dando uma 
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mera faculdade ao legislador, mas, pelo contrário, estão lhe impondo um inarredável dever, de 

cujo cumprimento ele não se pode furtar”147. 

Em nosso entender, a obrigatoriedade da Seletividade para o IPI é 

inquestionável. Contudo, no que tange ao ICMS, algumas considerações devem ser feitas. 

Como efeito, diferentemente do IPI, o ICMS é imposto de competência dos 

Estados e do Distrito Federal. Isto significa que ao invés de apenas uma pessoa jurídica de 

direito público possuir competência para a instituição do imposto (como é o caso do IPI), no 

ICMS são 27 (26 Estados e o Distrito Federal) os detentores da competência para a sua 

instituição. 

Em razão da possibilidade de guerra fiscal entre os Estados e o Distrito 

Federal, a Constituição impôs limites à competência tributária dos mesmos, podendo o 

Senado (órgão legislativo federal representante dos Estados e do Distrito Federal) estabelecer 

as alíquotas máximas e mínimas do ICMS (artigo 155, § 2°, inciso V, alíneas “a” e “b”, da 

Constituição Federal). Da mesma forma, por força do disposto no artigo 155, § 2°, inciso XII, 

alínea “g”, da Constituição Federal, a concessão ou revogação de isenções, incentivos e 

benefícios fiscais, serão decididas mediante deliberação conjunta dos Estados e do Distrito 

Federal. 

Portanto, a liberdade legislativa dos Estados e do Distrito Federal está 

limitada em razão da própria divisão de competências prevista na Constituição Federal. 

Por não terem os Estados e o Distrito Federal autonomia para instituírem 

livremente a alíquota do imposto, optou o constituinte em facultar a Seletividade para o 

ICMS. A regra, portanto, é a alíquota única do imposto. Contudo, se optar o Estado ou o 

Distrito Federal por instituir alíquotas diferenciadas para o ICMS, estas deverão, 

necessariamente, seguir a Seletividade. 

A idéia de facultatividade da Seletividade no ICMS é reforçada pelo disposto 

na alínea “a”, do § 4°, do artigo 155, da Constituição Federal, segundo o qual “as alíquotas do 

imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do § 
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167

2º, XII, g, observando-se o seguinte: a) serão uniformes em todo o território nacional, 

podendo ser diferenciadas por produto”. 

A possibilidade de alíquota diferenciada “por produto” é, necessariamente, 

em razão da sua essencialidade. Outra interpretação levaria à sua inconstitucionalidade. 

A Seletividade, contudo, não é uma exclusividade do ICMS e do IPI. Se 

tomarmos como seletividade a regra constitucional de instituição de alíquotas diferenciadas 

em razão da essencialidade do bem para a consecução dos direitos inerentes ao homem, 

podemos identificar a Seletividade também aplicada ao IPVA (artigo 155, § 6°, inciso II), ao 

IPTU (artigo 156, § 1°, inciso II), às CIDE combustíveis (artigo 177, § 4°, inciso I, alínea “a”) 

e a qualquer tributo, desde que tenha como fator de discrímen um menor impacto ambiental 

(artigo 170, inciso VI). 

No caso do IPVA (artigo 155, § 6°, inciso II, da Constituição Federal, 

incluído pela Emenda Constitucional n° 42/03), o constituinte outorgou competência ao 

legislador ordinário para instituir alíquotas diferenciadas em razão do tipo ou da utilização do 

veículo automotor. Como veremos adiante em tópico próprio sobre as progressividades 

inconstitucionais, a instituição de alíquotas diferenciadas em razão do tipo do veículo é 

inconstitucional. Assim, cabe a análise apenas da Seletividade em razão da utilização. 

Com efeito, quando o constituinte outorgou ao legislador estadual/distrital a 

possibilidade de instituir alíquotas diferenciadas em razão da utilização do veículo automotor, 

não concedeu uma carta em branco para livremente ser preenchida.  

Em outras palavras, não é dado ao legislador ordinário diferenciar a alíquota 

do IPVA tomando por base a utilização do veículo pura e simplesmente. Deve o legislador 

estadual/distrital graduar as alíquotas do IPVA de modo a permitir que os veículos utilizados 

para a consecução dos direitos fundamentais sejam tributados de modo menos gravoso do que 

os veículos comuns. 

Entendemos que esta seja a única interpretação possível de ser extraída do 

dispositivo legal supracitado, uma vez que é a que mais se adéqua aos princípios 

constitucionais e, mais especificamente, ao Princípio da Dignidade Humana. 
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Assim, a alíquota poderá ser reduzida caso o veículo seja utilizado, por 

exemplo, para o transporte hospitalar (direito à vida e à saúde) ou para o transporte escolar 

(direito à educação). 

Qualquer diferenciação de alíquotas, instituída pelo legislador 

estadual/distrital, que não privilegie os veículos utilizados na consecução de direitos e 

garantias constitucionais, estará em confronto com o disposto no artigo 155, § 6°, inciso II, da 

Constituição Federal. 

Por sua vez, o artigo 156, § 1°, inciso II, da Constituição Federal outorga 

competência ao legislador ordinário para diferenciar a alíquota do IPTU de acordo com a 

localização e o uso do imóvel urbano.  

Também neste dispositivo identificamos como inconstitucional a outorga de 

competência para instituição de alíquotas diferenciadas em razão da localização do imóvel. 

Contudo, tal inconstitucionalidade será analisada apartadamente em tópico próprio das 

progressividades inconstitucionais. 

Quanto à possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas em razão do 

uso do imóvel urbano, é importante deixar claro que não se trata da progressividade tal qual 

prevista no artigo 182, § 4°, inciso II, da Constituição Federal, mas sim da possibilidade de 

instituição de uma alíquota diferenciada em razão da essencialidade do bem imóvel para a 

consecução dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente. 

Aqui, o que determinará a progressividade da alíquota é a atividade 

desempenhada no imóvel e a sua essencialidade para a consecução destes direitos. Em outras 

palavras, o fator de discrímen não será a mera utilização do imóvel, mas sim a utilização do 

imóvel na consecução de direitos fundamentais. 

Assim, é possível instituir alíquota reduzida ao imóvel urbano que se 

constitua na residência do proprietário (direito a uma existência digna), taxando de forma 

mais gravosa os demais imóveis de sua propriedade. Também é possível tributar de forma 

menos gravosa imóveis destinados ao funcionamento de escolas, hospitais, bibliotecas, 

teatros, creches, etc. 
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Já o artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal traz interessante previsão, 

muitas vezes negligenciada pelo tributarista. Segundo o dispositivo, a ordem econômica tem 

como um de seus princípios a “defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação”. 

Apesar de não estar no capítulo do Sistema Tributário Nacional (o dispositivo 

está no capítulo dos Princípios Gerais da Atividade Econômica), parece-nos evidente que o 

“tratamento diferenciado” nele previsto pode ser levado à esfera tributária, autorizando a 

“colocar sob salvaguarda da seletividade os produtos que poderíamos denominar de 

‘ecologicamente corretos’, como os fabricados com matérias-primas biodegradáveis, os que 

não ofereçam riscos à camada de ozônio ou que resultem da reciclagem responsável de 

resíduos industriais, dejetos e semelhantes”148. 

O direito aqui preservado é a um meio ambiente saudável (artigo 225, da 

Constituição Federal). Ora, se um produto ou um serviço causa, necessariamente, um impacto 

ambiental, aquele que conseguir produzir ou prestar o serviço de modo a causar menores 

danos ao meio ambiente deve ser tributado de forma menos gravosa. 

Neste caso, tal qual nos demais até aqui expostos, a segregação da alíquota 

também visa a concretização de um direito constitucional, no caso, o direito a um meio 

ambiente saudável. 

Por fim, o artigo 177, § 4°, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, 

possibilita ao legislador ordinário a instituição de alíquotas diferenciadas em relação à CIDE-

Combustíveis, adotando como fator de segregação o produto ou o uso. 

Por se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico, algumas 

particularidades têm de ser observadas. 

Em primeiro lugar, nas contribuições de intervenção no domínio econômico, 

há a necessidade de destinação específica dos recursos arrecadados em proveito do setor 

econômico que sofrerá a incidência tributária.  
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Nesta linha, nos ensina TÁCIO LACERDA GAMA que as “contribuições 

interventivas são aquelas destinadas a instrumentalizar, com o fornecimento de recursos, uma 

atuação positiva do Estado em benefício de setor específico da economia”149.  

A contribuição tem forte vinculação ao valor justiça, na medida em que não é 

justo que toda a sociedade contribua para o financiamento de políticas públicas em um setor 

econômico específico. 

Ainda, segundo o jurista baiano, outros requisitos precisam ser preenchidos 

para que seja válida a instituição da contribuição interventiva: 

“i. toda intervenção do Estado no domínio econômico deve ser prevista em 
lei ordinária; ii. é necessária a identificação de um setor, atividade ou grupo 
específico, pois a atuação difusa na sociedade não permite configurar um 
verdadeiro incentivo; iii. o produto da arrecadação das contribuições deve 
ser integralmente destinada ao custeio da intervenção; iv. somente a 
intervenção no domínio econômico pela União, ou quem lhe faça as vezes, 
dá ensejo à criação de contribuições interventivas; v. toda intervenção do 
Estado no domínio econômico deve estar orientada à implementação dos 
valores positivados como ‘princípios gerais da ordem econômica’, previsto 
no art. 170 da Constituição Federal. Qualquer contribuição que contrarie os 
critérios de validade indicados será incompatível com a competência 
outorgada para sua criação, ficando, assim, passível de ser declarada 
inconstitucional”150. 

Muito bem. A instituição de alíquotas diferenciadas (em razão do produto ou 

do uso) da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de 

importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e 

álcool combustível (artigo 177, § 4°, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal) deve estar 

atenta às regras constitucionais relativas à subespécie tributária. 

Com efeito, se optar o legislador ordinário por instituir alíquotas diferenciadas 

entre contribuintes comerciantes ou importadores de diferentes produtos, deverá atentar que 

os recursos devem ser empregados não mais para o setor de combustíveis como um todo, mas 

 
                                                           
148

 Ob. cit., p. 55. 
149 GAMA, Tácio Lacerda. Contribuições Especiais – Natureza e Regime Jurídico. Artigo publicado no livro 

Curso de Especialização em Direito Tributário – estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros 
Carvalho – Coordenador Eurico Marcos Diniz de Santi. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 1150. 

150 Ob. cit., p. 1163. 



 

 
 

171

sim divididos entre os subsetores a que pertencem os contribuintes (gás e derivados, petróleo 

e derivados e álcool). 

Ora, seria ofensivo ao Princípio da Igualdade se os comerciantes de gás 

natural tivessem de contribuir de forma mais gravosa, em razão de aplicação de alíquota mais 

alta, sendo que o benefício seria distribuído de forma igual a todos do setor. Da mesma forma, 

ofenderia o Princípio da Igualdade se os importadores de petróleo fossem beneficiados com 

uma alíquota menor e fruíssem dos mesmos benefícios. 

Neste sentido, a distinção da alíquota em razão do produto, apesar de não 

estar ligada diretamente à pessoa do contribuinte, em razão das características da contribuição 

de intervenção no domínio econômico, deve ser acompanhada de destinação específica destes 

recursos (diferenciados), sob pena de ofensa ao Princípio da Igualdade. 

A distinção em razão do uso do petróleo e seus derivados, do gás natural e 

seus derivados e do álcool combustível também deve seguir as mesmas idéias defendidas para 

a segregação em razão do produto. 

Ademais, tal qual nos dispositivos constitucionais anteriormente citados, o 

uso dos combustíveis mencionados deve ter por objetivo a consecução de direitos 

fundamentais, ainda que indireta. Assim, é possível a concessão de alíquotas reduzidas para 

aeronaves com finalidades médicas. 

Por sua vez, a tributação diferenciada em razão do produto deverá, 

necessariamente, respeitar o impacto ambiental provocado por cada combustível, de modo a 

tributar de forma menos gravosa aquele que menos poluir (devendo ser considerado tanto a 

fase de produção como a sua queima para geração de energia), tal qual preceitua o artigo 170, 

inciso VI, da Constituição Federal. 

9.2 A alíquota como operador do Princípio da Igualdade 

A Igualdade (isonomia) constitui fundamento do próprio Estado Democrático 

de Direito, pelo que não é possível falar em democracia sem se assegurar a igualdade. Como 
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bem pontuado por AMÉRICO LOURENÇO MASSET LACOMBE, “a isonomia é o princípio 

nuclear de todo o nosso sistema constitucional. É o princípio básico do regime democrático. 

Não se pode mesmo pretender ter uma compreensão precisa da democracia, se não tivermos 

um entendimento real do alcance do princípio da isonomia. Sem ele não há República, não há 

Federação, não há Democracia, não há Justiça. É a cláusula pétrea por excelência. Tudo o 

mais poderá ser alterado, mas a isonomia é intocável, bem como suas decorrências 

lógicas”151. 

A Igualdade representa a exteriorização do valor e do direito de mesmo nome 

e irradia-se por todo o ordenamento jurídico. Ela é prevista genericamente no artigo 5°, caput, 

da Constituição Federal e estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza. 

Na verdade, a igualdade representa um valor acolhido pela ordem jurídica 

pátria; um direito, previsto no caput do artigo 5°, garantido a todos e oponível inclusive 

contra o Estado, que deve respeitá-lo; e um princípio, que irradia efeitos por todo o 

ordenamento jurídico. O direito é inerente ao cidadão e é oponível a terceiros, enquanto que o 

princípio é a representação abstrata deste direito, dissolvendo-se por todo o ordenamento 

jurídico de modo a influenciar na construção de normas jurídicas válidas. 

Voltando à Igualdade, esta pressupõe tanto a igualdade na lei como a 

igualdade perante a lei. Como bem observa HUMBERTO ÁVILA, “a igualdade formal 

garante a aplicação uniforme da lei: os cidadãos, e os contribuintes em particular, devem ter o 

mesmo tipo de aplicação da lei, sem qualquer distinção. Uma mesma lei não pode ser aplicada 

de um modo para um contribuinte e de outro, para outro contribuinte. Quando o dispositivo 

declara que ‘todos são iguais perante a lei’ faz, pois, referência à igualdade perante a lei, 

exigindo uniformidade na sua aplicação, independente do seu conteúdo”152. E, complementa 

o ilustre jurista que não basta a igualdade perante a lei, e “é justamente por isso que o 

dispositivo garante o ‘direito à igualdade’, ‘sem distinção de qualquer natureza’, reportando-

se, nesse ponto, à igualdade na lei. Não basta, portanto, que a lei seja aplicada de modo 

uniforme para satisfazer à exigência de igualdade. É preciso, além disso, que ela própria não 

contenha uma distinção arbitrária. Não é suficiente que a lei seja aplicada a todos: é preciso 
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que ela seja também igual para todos. Afinal, uma lei arbitrária também pode ser aplicada de 

modo uniforme”153. 

Uma primeira observação que se impõe na análise da Igualdade é que apesar 

do texto constitucional aparentemente dirigir os direitos e garantias às pessoas físicas, é 

entendimento atual que tal proteção se estende também às pessoas jurídicas (quando a estas 

aplicáveis o direito).  

Neste sentido, são as palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA: “o princípio é 

o de que os direitos e garantias assegurados nos incisos do art. 5º se dirigem às pessoas 

físicas, ao indivíduo, e não às pessoas jurídicas. Assim pensava Pontes de Miranda, em 

comentário ao art. 153, da CF de 1967/1969, conquanto em outra passagem de sua obra 

dissesse que referido direito amparava também as pessoas jurídicas. Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho, já em face da Constituição vigente, admite que beneficiam também pessoas 

jurídicas brasileiras e estrangeiras que atuem no Brasil. O princípio é o mencionado acima, 

mas a pesquisa no texto constitucional mostra que vários dos direitos arrolados nos incisos do 

art. 5º se estendem às pessoas jurídicas, tais como o princípio da isonomia, o princípio da 

legalidade, o direito de resposta, o direito de propriedade, o sigilo de correspondência e das 

comunicações em geral, a inviolabilidade do domicílio, a garantia ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada, assim como a proteção jurisdicional e o direito de impetrar 

mandado de segurança”154. 

Outra observação importante é que a igualdade prevista constitucionalmente 

não significa que todos devem ser iguais, mas sim que todos devem ser tratados iguais, na 

medida de suas igualdades, devendo ser desigualmente tratados para proporcionar uma 

igualdade de condições. 

Isto significa que em determinadas situações, para se alcançar a igualdade, 

será necessário tratar as pessoas de forma desigual, de forma isonômica. Por isso que o 

Princípio da Igualdade é também conhecido como o Princípio da Isonomia. 

 
                                                           
152 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 74. 
153 Ob. cit., p. 75. 
154 Ob. cit., p. 64/65. 
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É necessário, todavia, ter bastante cuidado com tratamentos diferenciados que 

buscam, em teoria, conferir um tratamento igualitário. A linha que separa o tratamento 

desigual para alcançar a igualdade da segregação inconstitucional é muito tênue, o que pode 

facilmente levar à violação do princípio constitucional. 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, em obra indispensável sobre o 

assunto, identificou os elementos necessários para distinguir o tratamento diferenciado em 

consonância com a igualdade. O ilustre professor chegou à seguinte conclusão: 

“Há ofensa ao preceito constitucional da isonomia quando: 

I – A norma singulariza atual e definitivamente um destinatário 
determinado, ao invés de abranger uma categoria de pessoas, ou ma pessoa 
futura e indeterminada. 

II – A norma adota como critério discriminador, para fins de diferenciação 
de regimes, elemento não residente nos fatos, situações ou pessoas por tal 
modo desequiparadas. É o que ocorre quando pretende tomar o fator 
‘tempo’ – que não descansa no objeto – como critério diferencial. 

III – A norma atribui tratamentos jurídicos diferentes em atenção a fator de 
discrímen adotado que, entretanto, não guarda relação de pertinência lógica 
com a disparidade de regimes outorgados. 

IV – A norma supõe relação de pertinência lógica existente em abstrato, 
mas o discrímen estabelecido conduz a efeitos contrapostos ou de qualquer 
modo dissonantes dos interesses prestigiados constitucionalmente. 

V – A interpretação da norma extrai dela distinções, discrimens, 
desequiparações que não foram professadamente assumidos por ela de 
modo claro, ainda que por via implícita”155. 

No Direito Tributário, as lições de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO ganham especial relevância quando da instituição, pelo legislador ordinário, de 

alíquotas diferenciadas para contribuintes de um mesmo tributo. Certo que nestas situações o 

legislador promove, necessariamente, a segregação entre contribuintes. O que precisa ser 

verificado, em cada caso concreto, é se esta segregação está em consonância (ou não) com o 

Princípio da Igualdade. 

A relevância da Igualdade no Direito Tributário é tal que o constituinte, 

quando da determinação das limitações ao poder de tributar (Seção II, do Título VI, da 
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Constituição Federal), fez questão de reproduzir o direito, afirmando no artigo 150, inciso II, 

da Constituição Republicana ser defeso ao Estado “instituir tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão 

de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 

jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. 

Importante observar que a atenção do constituinte se dirigiu à vedação ao 

tratamento desigual entre iguais e não o oposto, ou seja, tratamento igual aos desiguais. Tinha 

ciência o constituinte que os maiores atentados contra o Direito à Igualdade ocorrem 

justamente quando o legislador ordinário, sob a falsa premissa de diferenciar para igualar, 

acaba por violar o comando constitucional.  

Outros dispositivos constitucionais celebram a Igualdade no Direito 

Tributário. No artigo 149, § 1°, da Constituição Federal, o constituinte outorga competência 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para instituírem contribuições 

previdenciárias dos seus funcionários públicos de modo a financiar o regime previdenciário 

destes servidores. 

Segundo o dispositivo, a alíquota das contribuições previdenciárias não 

poderá ser inferior àquela instituída para os servidores titulares de cargos efetivos da União. 

Implícito neste comando está a idéia de que também os benefícios concedidos não poderão ser 

inferiores aos benefícios dos servidores federais, guardada a devida proporcionalidade entre a 

contribuição e o benefício. 

Em outras palavras, a Constituição Federal assegurou aos servidores públicos, 

independentemente da esfera a que estejam submetidos, tratamento isonômico, sendo a 

alíquota o instrumento escolhido pelo constituinte para operacionalizar o princípio. 

No Direito Tributário, mais especificamente no que tange à alíquota, a 

observância ao Princípio da Igualdade deve ser redobrada, dada à constante adoção, pelo 

Estado, de medidas discriminatórias, recheadas de “boas intenções”, que alteram a carga 

tributária para contribuintes utilizando fatores de discrímen que, não raro, estão totalmente 

dissociados da capacidade econômica do contribuinte. 
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E, como teremos a oportunidade de analisar, é a graduação da alíquota em 

razão da Capacidade Contributiva (fator de discrímen) do contribuinte a forma de tratamento 

isonômico por excelência no Direito Tributário. Contudo, é preciso compreender 

perfeitamente o conteúdo do enunciado prescritivo contido no artigo 145, § 1°, da 

Constituição Federal. Vejamos. 

9.2.1 Alíquota diferenciada em razão da Capacidade Contributiva 

O § 1°, do artigo 145, da Constituição Federal dispõe que “sempre que 

possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da 

lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”. 

O dispositivo indica a necessidade do legislador infraconstitucional, quando 

da instituição do tributo, atentar para a situação pessoal do contribuinte, de modo a 

diferenciar, se possível, a alíquota de acordo com a sua capacidade contributiva.  

Uma primeira observação que se impõe é que a graduação indicada no § 1°, 

do artigo 145, da Constituição Federal é alcançada, exclusivamente, por meio de alíquotas 

diferenciadas, haja vista que a alteração da base de cálculo para segregar contribuintes que 

possuam capacidades econômicas diversas é técnica inconstitucional. Isto porque a base de 

cálculo guarda relação íntima e direta com a materialidade tributária, de modo que a sua 

alteração modifica o próprio tributo, na medida em que indicará uma nova materialidade. A 

alteração da base de cálculo acaba por desvirtuar a própria regra-matriz de incidência 

tributária, o que leva, invariavelmente, à inconstitucionalidade da exação. 

É a alíquota, portanto, o único instrumento adequado para distinguir 

contribuintes em razão da Capacidade Contributiva e, consequentemente, em atenção ao 

Princípio da Igualdade.  

Por outro lado, o conteúdo semântico do instituto jurídico da Capacidade 

Contributiva vem causando grandes discussões tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o 
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que justifica a sua análise mais detida para compreensão do alcance das limitações impostas 

pelo referido dispositivo constitucional. 

Inicialmente, cumpre destacar que a Capacidade Contributiva tem dupla 

fisionomia, indicando tanto a necessidade de escolha, pelo legislador ordinário, de uma 

materialidade que indique uma exteriorização de riqueza, como também a obrigação de 

individualização do contribuinte para a instituição de alíquotas progressivas. Neste sentido, 

são as precisas palavras de REGINA HELENA COSTA156, que faz a seguinte afirmação: 

“Fala-se em capacidade contributiva absoluta ou objetiva quando se está 
diante de um fato que se constitua numa manifestação de riqueza; refere-se 
o termo, nessa acepção, à atividade de eleição, pelo legislador, de eventos 
que demonstrem aptidão para concorrer às despesas públicas. Tais eventos, 
assim escolhidos, apontam para a existência de um sujeito passivo em 
potencial. 

Diversamente, a capacidade contributiva relativa ou subjetiva – como a 
própria designação indica – reporta-se a um sujeito individualmente 
considerado. Expressa aquela aptidão de contribuir na medida das 
possibilidades econômicas de determinada pessoa. Nesse plano, presente a 
capacidade contributiva in concreto, aquele potencial sujeito passivo torna-
se efetivo – apto, pois, a absorver o impacto tributário”. 

Como bem pontuado pela ilustre doutrinadora, a materialidade tributária deve 

estar ligada a uma manifestação de riqueza. Auferir receita, vender mercadoria, ser 

proprietário de imóvel urbano, todos configuram materialidades presuntivas de uma 

capacidade de contribuir aos cofres públicos, uma vez que se configuram em atos 

econômicos.  

Todavia, respirar, existir ou andar, por si só, não são atos capazes de indicar 

uma capacidade de contribuir aos cofres públicos, haja vista que não são elementos que 

exteriorizam riqueza. A tributação destes fatos vai de encontro aos valores da segurança e da 

razoabilidade, de modo que, exatamente por isso, estão tais fatos no âmbito da não incidência 

tributária. 

 
                                                           
156 Princípio, p. 27. 
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O que se constata, portanto, é que a Capacidade Contributiva Objetiva não é 

decorrência do Princípio da Igualdade, mas sim dos valores da segurança e da razoabilidade, 

sendo exteriorização destes no Direito Tributário. Neste caso, a Capacidade Contributiva se 

apresenta como princípio, na medida em que não descreve objetos determináveis, mas um 

estado ideal a ser promovido. 

Assim, podemos afirmar que a Capacidade Contributiva Objetiva é princípio 

constitucional baseado nos valores da segurança e da razoabilidade, segundo o qual é vedado 

ao Estado eleger como materialidade tributária fato que não exprima alguma riqueza. 

Por outro lado, a Capacidade Contributiva Subjetiva, esta sim, é a decorrência 

lógica do Princípio da Igualdade no Direito Tributário, instrumento de segregação de 

contribuintes em prol de um tratamento isonômico entre estes.  

A Capacidade Contributiva Subjetiva157 encontra sua base legal no § 1°, do 

artigo 145, da Constituição Federal e a leitura atenta do dispositivo facilita bastante o 

entendimento sobre o seu conteúdo e extensão. 

A primeira parte do § 1º, do artigo 145, da Constituição Federal, está assim 

transcrita: “sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo 

a capacidade econômica do contribuinte”. 

Ponto de discórdia na interpretação do dispositivo é a utilização, pelo 

constituinte, da expressão “impostos”. Parece-nos que a opção do constituinte pela palavra 

imposto decorre da sua opção por classificar os tributos em impostos, taxas e contribuições de 

melhoria (conforme fez nos incisos I, II e III, do próprio artigo 145). Nesta conotação, os 

impostos abrangeriam todas as espécies tributárias que não dependessem de uma atuação 

estatal, ou seja, qualquer tributo que tenha como materialidade um evento ligado ao 

contribuinte. 

Assim, não restam dúvidas quanto à sua aplicação, por exemplo, às 

contribuições sociais previstas no artigo 195, da Constituição Federal. Tal raciocínio é 

 
                                                           
157 Doravante, ao fazermos referência à Capacidade Contributiva, estaremos a nos referir à espécie subjetiva. 
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igualmente aplicável às demais contribuições que possuam como materialidade um ato do 

contribuinte e não um ato estatal. 

Pois bem. Continuando a análise do § 1°, do artigo 145, da Constituição 

Federal, observamos que o contribuinte estabelece uma diretriz ao legislador ordinário, de 

modo que sempre que possível, os impostos devem ter caráter pessoal.  

Aqui, o constituinte positivou a classificação dos impostos em reais e 

pessoais, dando preferência pela tributação que leve em consideração aspectos 

personalíssimos do contribuinte. Estes aspectos são indicados pelo próprio contribuinte, na 

parte final do dispositivo: o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 

contribuinte. 

Vale ressaltar que patrimônio e os rendimentos, quando utilizados para 

identificação de um imposto pessoal, devem ser considerados em sua totalidade, uma vez que 

a considerá-los parcialmente leva, invariavelmente, a impostos reais. 

Outro não é o posicionamento de JOSÉ JUAN FERREIRO LAPATZA, 

citado por LEANDRO PAULSEN158, senão vejamos: 

“A tributação de determinado tipo de renda, considerada em separado, por 
exemplo, é vista por ele como uma tributação real. Só teria cunho pessoal a 
tributação que, pelo seu próprio objeto, necessariamente tivesse em conta a 
situação subjetiva do contribuinte. Eis as suas palavras: “Los impuestos 
reales son aquellos que gravan una manifestación de la riqueza que, 
utilizando la conocida expresión de Sáinz de Bujanda, puede ser pensada 
sin ponerla en relación com una determinada persona. Así, por ejemplo, la 
renta que produce un edifício, o una finca rústica, o la fabricación de 
cervezas, o el consumo de gasolina. Dentro de la imposición directa, el 
nombre de impuestos reales se aplica a los que gravan una renta o un 
producto que procede de una determinada fuente, sin ponerlo en relación, al 
menos inmediatamente de forma que no puede ser pensada sin ella, con la 
persona que la recibe. Por ejemplo, a los que gravan la renda de una finca 
rústica, de um edifício, de otras formas de capital (dinero dado a préstamo, 
bienes muebles arrendados, etc.), del trabajo (sueldos, honorários de 
profesionales, etc) o del ejercicio de una industria o comercio. El nombre de 
impuestos reales nace precisamente refiriéndose a la realidad cuyo producto 
se grava, es decir, al suelo, a los edifícios, a la industria, etc. [...] Son 
impuestos personales aquellos que gravan una manifestación de la riqueza 

 
                                                           
158 Trecho extraído da home Page de Leandro Paulsen na internet, em 28.03.2011, no sítio 

http://www.leandropaulsen.com/site/textos_detalhe.asp?ID=26. 
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que, utilizando de nuevo palabras de Sáinz de Baranda (sic), no puede ser 
pensada sin ponerla en relación com una determinada persona. Así, por 
ejemplo, los impuestos que gravan la renta global (proceda de donde 
proceda) de una persona física o jurídica o los que gravan el património 
total de una persona. En nuestro ordenamiento actual son obviamente 
impuestos personales el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, es un impuesto personal el Impuesto 
sobre el Patrimonio que grava el patrimonio de las personas físicas.” 
(LAPATZA, José Juan Ferreiro. Curso de Derecho Financiero Español. 
Vol. I. Madrid. Barcelona: Marcial Pons, 2000, p. 198/0) Obs: sob tal 
perspectiva, o critério da universalidade, posto no art. 153, § 2º, II, da 
Constituição, estaria a exigir um imposto de renda efetivamente pessoal, por 
exigir a consideração da totalidade da renda. Contudo, no Brasil, não temos, 
por enquanto, o cumprimento de tal dispositivo, tanto que há diversas 
rendas tributadas em separado, como o ganho de capital, os ganhos de 
investimentos financeiros etc. Ou seja, segundo o rigor da classificação de 
Lapatza, nosso imposto de renda seria um imposto real”. 

Parece-nos extremamente precisas as colocações feitas por JOSÉ JUAN 

FERREIRO LAPATZA, uma vez que se não considerarmos a integralidade do patrimônio ou 

dos rendimentos do contribuinte, não estaríamos levando em consideração todos os elementos 

econômicos inerentes à pessoa.  

Veja que todos os impostos têm alguma pessoalidade, na medida em que 

identifica um evento com feição econômica ligado diretamente ao contribuinte. Assim, se 

tomarmos como exemplo o IPTU (exemplo típico de imposto real), é evidente que o referido 

imposto possui um mínimo de pessoalidade, por se estar levando em consideração a condição 

do contribuinte de proprietário (condição pessoal).  

O IPTU não é imposto real por recair sobre a coisa. Se assim fosse, todos os 

impostos seriam reais, haja vista que não há imposto que recaia sobre a pessoa (com a 

materialidade ser pessoa física ou jurídica), mas sempre sobre bem do contribuinte (renda, 

imóvel urbano, mercadorias vendidas, produtos industrializados, etc.). O IPTU é imposto real 

por não considerar a totalidade dos bens do contribuinte. 

Assim, pessoalidade, tal qual posto no § 1°, do artigo 145, da Constituição 

Federal, traz em si a idéia de totalidade dos fatores econômicos inerentes ao contribuinte, seja 

avaliando a totalidade do seu patrimônio, seja tomando em consideração a totalidade da 

riqueza nova. Fala-se em pessoalidade pois somente por meio destes dois fatores (totalidade 
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da renda e/ou totalidade do patrimônio) é possível avaliar a verdadeira situação econômica do 

contribuinte, sendo que por outros fatores (como ser proprietário de imóvel, vender 

mercadoria ou auferir receita) nunca será possível avaliar a real situação econômica do 

contribuinte sem fazer uso de ficção. 

Pois bem. Continuemos a análise da redação do § 1°, do artigo 145, da 

Constituição Federal. “Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte”. 

Observe que as duas frases “os impostos terão caráter pessoal” e os impostos 

“serão graduados segundo a capacidade contributiva do contribuinte”, estão intimamente 

ligadas, de modo que a primeira é condição para a segunda. Assim, a graduação segundo a 

capacidade econômica do contribuinte está diretamente ligada ao imposto ter (ou não) caráter 

pessoal. 

Em outras palavras, para que possa o legislador ordinário graduar a alíquota 

do tributo de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, deve o tributo ter como 

materialidade a renda ou a totalidade do patrimônio, o que lhe dará caráter pessoal. Mas o que 

seria esta graduação? 

Graduação tributária é a instituição de alíquotas diferenciadas tomando como 

fator de discrímen um elemento específico. Assim, graduação segundo a capacidade 

econômica do contribuinte é instituir alíquotas diferenciadas tomando como fator de 

discrímen a capacidade econômica (contributiva) de cada contribuinte. 

Pois bem. Temos que capacidade econômica é a disponibilidade financeira da 

pessoa física ou jurídica em contribuir para o custeio dos gastos públicos, tomando como base 

referencial a totalidade do patrimônio ou a totalidade da renda. Graduar o imposto segundo a 

sua capacidade econômica é instituir alíquotas159 diferenciadas tomando como fator de 

discrímen a Capacidade Contributiva de cada contribuinte, impondo tributação mais gravosa 

 
                                                           
159 Com já tivemos a oportunidade de defender, é a alíquota o instituto jurídico de segregação por excelência, 

uma vez que a alteração da base de cálculo do tributo de modo a diferenciar contribuintes leva, 
invariavelmente, a um choque com a sua materialidade, viciando a regra-matriz de incidência tributária 
como um todo. 
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àquele que tenha maior disponibilidade financeira, seja de riqueza nova (renda), seja da 

totalidade da riqueza (patrimônio). 

A definição aqui sugerida deixa clara a impossibilidade de sua aplicação à 

maioria dos tributos, dado que as suas materialidades não albergam natureza personalíssima. 

Este é o caso, por exemplo, das taxas. Nestes casos, como bem pontuado por 

REGINA HELENA COSTA, “sustentar a necessidade de observância do princípio da 

capacidade contributiva nas taxas é não atentar para a natureza dessas imposições tributárias. 

Significando uma contraprestação pela atuação do Poder Público, diretamente referida ao 

contribuinte, não se pode erigir nas taxas, como critério informador desses tributos, uma 

circunstância absolutamente alheia a essa atuação estatal. Vale dizer, se, com a taxa, se 

pretende remunerar a atuação estatal, essa remuneração deve reportar-se ao custo da mesma, e 

não à capacidade contributiva do sujeito passivo, irrelevante para a hipótese de incidência ou 

para a graduação da taxa”160. 

O raciocínio é bem parecido para as contribuições de melhoria. 

No caso dos tributos que não possuam como materialidade um agir do Estado, 

a possibilidade de graduação das alíquotas segundo a Capacidade Contributiva dependerá da 

materialidade escolhida pelo legislador. Em outras palavras, dependerá da materialidade 

abranger condições econômicas personalíssimas do contribuinte, atingíveis apenas se 

considerada a totalidade do patrimônio ou a totalidade da renda. 

O que se constata, portanto, é que a Capacidade Contributiva a que se refere o 

§ 1°, do artigo 145, da Constituição Federal é a subjetiva. A Capacidade Contributiva 

Objetiva, como tivemos a oportunidade de ver, é princípio que deriva dos valores segurança e 

razoabilidade. 

Em sentido contrário, ROQUE ANTONIO CARRAZZA para quem “a 

capacidade contributiva à qual alude a Constituição e que a pessoa é obrigada a levar em 

conta ao criar, legislativamente, os impostos de sua competência é objetiva, e não subjetiva. É 

objetiva porque se refere não às condições econômicas reais de cada contribuinte, 
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individualmente considerado, mas às suas manifestações objetivas de riqueza (ter imóvel, 

possuir um automóvel, ser proprietário de jóias ou obras de arte, operar em Bolsa, praticar 

operações mercantis, etc.)”161. 

De todo o exposto, podemos afirmar que Capacidade Contributiva Subjetiva, 

tal qual prevista no § 1°, do artigo 145, da Constituição Federal, é forma de segregação de 

alíquotas em que se toma como fator de discrímen a totalidade da renda ou do patrimônio, de 

modo a dar aplicabilidade ao Princípio da Igualdade. 

A Capacidade Contributiva ainda se apresenta nos artigos 146, inciso III, 

alínea “d”, 179 e 195, § 9°, todos da Constituição Federal, determinando ao legislador 

ordinário a instituição de tratamento diferenciado à microempresa e à empresa de pequeno 

porte. Estas, por sua capacidade econômica inferior ao das grandes empresas, devem ser 

tributadas de forma menos gravosa, sujeitando-se a uma alíquota inferior. 

Por fim, o artigo 201, § 13, da Constituição Federal, assegura aos 

trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao 

trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à famílias de baixa 

renda, devido à sua capacidade contributiva reduzida, uma alíquota inferior à aplicada aos 

demais segurados do regime geral de previdência social. 

Portanto, o elemento que permite a distinção dos contribuintes é, justamente, 

a disponibilidade patrimonial, ou seja, a capacidade econômica de que dispõe o indivíduo de 

contribuir para o custeio da máquina estatal. Se possível a identificação desta disponibilidade 

patrimonial, necessariamente deverá o legislador ordinário levá-la em consideração quando da 

instituição da alíquota de determinado tributo. 

9.2.2 A não-cumulatividade das contribuições sociais e a Igualdade 

A não-cumulatividade é técnica de tributação utilizada para evitar a incidência 

em cascata, de modo que só seja tributada a riqueza nova. O instituto jurídico não é novo no 

 
                                                           
160 Princípio, p. 57. 
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Direito Positivo Brasileiro – já era previsto para o ICM e para o IPI na Constituição Federal 

de 1967 – e na Constituição Federal de 1988 foi previsto originalmente tanto para o IPI 

(artigo 153, § 3°, inciso II) como para o ICMS (artigo 155, § 2°, inciso I). 

O objetivo da não-cumulatividade sempre foi desonerar a cadeia produtiva, de 

modo a evitar uma tributação excessiva de produtos e serviços que passem por mais de um 

estágio até chegar ao consumidor final. Assim, compensa-se o que foi devido em operações 

anteriores com o montante cobrado nas próximas operações, de modo que seja tributada 

somente a riqueza nova (o valor agregado). 

Assim, evita-se que o ICMS e o IPI, que por se tratarem de impostos ditos 

indiretos onde há a presunção de transferência da carga tributária para o adquirente do 

produto ou do serviço, sejam exigidos sobre riqueza já tributada anteriormente, aumentando 

sobremaneira o custo dos produtos e serviços tributados, em especial daqueles que integram 

longas cadeias produtivas. 

Fugindo à tradição jurídica brasileira, o constituinte inovou no ordenamento 

jurídico pátrio, promulgando a Emenda Constitucional n° 42, de 19 de dezembro de 2003, que 

adicionou o § 12, ao artigo 195, da Constituição Federal, dispondo que “a lei definirá os 

setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 

I, b e IV do caput, serão não-cumulativas”. 

Pela primeira vez foi estabelecida a não-cumulatividade para as contribuições 

sociais. Até então, a Constituição Federal previa a não-cumulatividade para apenas dois 

impostos: o IPI (artigo 153, § 3°, inciso II) e o ICMS (artigo 155, § 2°, inciso I). 

Não que fosse vedada a instituição de tributação não-cumulativa para outros 

tributos; mas não existia imposição constitucional neste sentido, de modo que se constituía em 

liberalidade do legislador ordinário a ampliação deste modelo de tributação a outros tributos. 

 
                                                           
161 Curso, p. 80. 
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Vale ressaltar que a não-cumulatividade não é um princípio constitucional, 

mas sim uma sistemática de tributação. A não-cumulatividade não descreve um estado ideal 

de coisas a ser promovido162, mas algo determinável, ou seja, uma forma de tributação. 

Pois bem. Desde logo é importante afirmar que entendemos que a não-

cumulatividade, tal qual introduzida pelo § 12, do artigo 195, da Constituição Federal, é a 

mesma não-cumulatividade prevista originalmente para o ICMS e para o IPI. 

Com a devida vênia aos que entendem de forma diversa, não vemos como dar 

significação diversa à não-cumulatividade prevista para as contribuições sociais daquela 

prevista para o ICMS e para o IPI. Caso o constituinte quisesse criar institutos jurídicos 

diversos, teria dado denominações diversas. Entender de forma diversa, certamente, causa 

insegurança jurídica, uma vez que permite tratamento diferenciado a institutos iguais. 

A idéia fundamental – de que não se deve tributar duas vezes a mesma 

riqueza – está implícita no § 12, do artigo 195, da Constituição Federal. Eventuais diferenças 

são possíveis apenas para permitir a adaptação da sistemática às contribuições sociais, haja 

vista que peculiaridades a diferenciam do IPI e do ICMS. Contudo, a idéia de se tributar 

apenas a riqueza nova não pode ser afastada. 

Todavia, não é esta a discussão que interessa ao presente trabalho, mas sim 

outra inovação contida no § 12: a possibilidade de se criar, para um único tributo, duas formas 

distintas de tributação (cumulativa e não-cumulativa), implicando, consequentemente, em 

uma disparidade da carga tributária. 

Caso opte o legislador ordinário por assim proceder, instituindo contribuição 

social com formas distintas de tributação a depender do setor econômico de cada contribuinte, 

poderá criar distorções tributárias entre contribuintes. 

Expliquemos. Pela sistemática não-cumulativa, o contribuinte tem direito a 

um crédito escritural decorrente de operações tributadas em momento anterior da cadeia 

produtiva. Por outro lado, na sistemática cumulativa, o contribuinte não faz jus a qualquer 

 
                                                           
162 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 8. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2008, p. 83/84. 
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crédito, o que implica em tributo a maior a recolher, caso a alíquota seja a mesma aplicável às 

duas sistemáticas. 

Há, portanto, neste caso, a necessidade de instituição de alíquotas 

diferenciadas de modo a equilibrar a tributação, evitando a ofensa ao Princípio da Igualdade 

Tributária. 

A permissão constitucional de criar duas sistemáticas diversas de tributação 

para contribuintes de uma mesma contribuição social traz implícita em si a obrigatoriedade de 

instituição de alíquotas diferenciadas de modo a se equilibrar a tributação entre os 

contribuintes, respeitando, assim, o Princípio da Isonomia. 

A competência constitucional para criar duas sistemáticas diversas de 

tributação não se constitui em autorização para impor cargas tributárias diversas entre 

contribuintes de uma mesma contribuição social. Na verdade, tem por objetivo privilegiar a 

praticidade da tributação, de modo a facilitar a arrecadação e a fiscalização por parte da 

Receita Federal do Brasil. 

Portanto, a alíquota da contribuição social para os contribuintes sujeitos à 

sistemática cumulativa deve ser menor do que a alíquota para os contribuintes sujeitos à 

sistemática não-cumulativa, de modo que o valor a ser pago seja proporcionalmente o mesmo. 

Dada à dificuldade de se encontrar o equilíbrio entre as alíquotas a serem 

aplicadas às diferentes sistemáticas de tributação de modo a evitar disparidades, certo é que é 

mais fácil para o legislador instituir a sistemática não-cumulativa para todos os contribuintes 

ou optar pela manutenção da sistemática cumulativa para todos, evitando, assim, ofensa ao 

Princípio da Igualdade. A criação de duas sistemáticas de apuração para um mesmo tributo 

levará, quase que certamente, a uma quebra da Isonomia. 

Caso um contribuinte entenda que a aplicação da sistemática não-cumulativa 

lhe impõe uma carga tributária superior àquela arcada pelos contribuintes sujeitos à 

sistemática cumulativa (ou vice versa), lhe é facultado bater às portas do Poder Judiciário para 

requerer o direito à aplicação de alíquota que implique em carga tributária similar. 
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Neste caso, o Poder Judiciário não estará atuando como legislador positivo, 

mas apenas assegurando a aplicação do Princípio da Igualdade, garantindo a mesma carga 

tributária entre os contribuintes da contribuição social. 
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10  

OUTRAS FUNÇÕES DA ALÍQUOTA  

NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

10.1 Limitações quantitativas à instituição da alíquota 

O constituinte, em algumas situações, optou por limitar a liberdade do 

legislador ordinário quanto à instituição de alíquotas máximas e/ou mínimas, no intuito de 

proteger algum dos valores previstos na Constituição Federal. 

Assim, o artigo 153, § 5°, da Constituição Federal, estabelece que o IOF 

incidente sobre o ouro (quando definido como ativo financeiro) terá alíquota mínima de 1%, 

assegurando a transferência da totalidade dos recursos para os Estados ou Distrito Federal 

(30% da arrecadação) e Municípios (70% da arrecadação) de origem do minério. 

A divisão da arrecadação do IOF, no caso específico do ouro, exclui a União 

como destinatário, privilegiando apenas os Estados, Distrito Federal e Municípios. Por ser a 

União o agente arrecadador e levando em consideração o fato de não ter qualquer participação 

no produto da arrecadação, facilmente se observa que o constituinte atuou em proteção ao 

interesse dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo a assegurar o Pacto Federativo, 

impossibilitando a União de reduzir a alíquota ou isentar a operação, em evidente prejuízo da 

autonomia econômica dos entes federativos. 

Estamos aqui diante de exemplo claro de compulsoriedade na instituição de 

tributo, em que não é dada ao legislador ordinário federal a facultatividade na instituição do 

IOF sobre o ouro (ativo financeiro). Há uma obrigação legal à criação do referido imposto, 

podendo acarretar, inclusive, o dever da União ressarcir Estados, Distrito Federal e 

Municípios em caso de omissão quanto à instituição, fiscalização e/ou arrecadação do referido 

imposto. 
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Já, o artigo 155, § 1°, inciso IV, da Constituição Federal, tem objetivo 

diverso. Ao determinar que o Senado Federal estabelecerá a alíquota máxima do imposto 

sobre transmissão causa mortis e doação, apenas buscou controlar o ímpeto arrecadatório dos 

Estados e do Distrito Federal. 

Tal dispositivo não viola o Pacto Federativo, haja vista que não impede a 

cobrança do tributo. Todavia, caso o Senado Federal estabeleça como alíquota máxima 

percentual ínfimo, certamente poderá ser arguida a inconstitucionalidade do diploma legal. De 

qualquer forma, apenas a análise da situação fática possibilitará dizer se houve ou não 

violação ao Pacto Federativo e à autonomia econômica dos entes da federação. 

O artigo 156, § 3°, inciso I, da Constituição Federal dispôs de forma um 

pouco diversa: outorgou ao legislador ordinário federal, por meio de lei complementar, o 

poder/dever de estabelecer as alíquotas máxima e mínima do ISS. À limitação da alíquota 

máxima do ISS vale o comentário feito ao disposto no inciso IV, do § 1°, do artigo 155: trata-

se de medida constitucional para evitar o ímpeto arrecadatório do Fisco Municipal. No que 

tange à instituição de alíquota mínima, o objetivo é diverso e, por isso, será tratado no tópico 

seguinte (a alíquota como instrumento de prevenção à guerra fiscal). 

Por sua vez, o artigo 34, § 7°, do ADCT, refere-se à antiga competência dos 

Municípios à cobrança de imposto incidente sobre as vendas a varejo de combustíveis 

líquidos e gasosos (competência revogada pela Emenda Constitucional n° 03/93)163. Neste 

caso, ao instituir alíquota máxima de 3% para o tributo (até o advento de lei complementar), o 

constituinte buscou evitar exageros por parte dos Municípios. Também aqui não há ofensa ao 

Pacto Federativo, tal qual no artigo 155, § 1°, inciso IV, da Constituição Federal. 

No artigo 74, § 1°, do ADCT (parágrafo acrescentado pela Emenda 

Constitucional n° 12), o constituinte derivado estabeleceu a alíquota máxima da CPMF. 

Diferente dos dispositivos constitucionais citados acima, aqui o constituinte derivado não só 

estabelece o limite máximo para a instituição da alíquota da CPMF, como também direcionou 

 
                                                           
163 Sobre a modificação de competência tributária, é interessante a leitura do artigo “Modificação na 

competência tributária por emenda constitucional. A contribuição para custeio do serviço de iluminação 
pública” in Curso de Especialização em Direito Tributário – estudos analíticos em homenagem a Paulo de 
Barros Carvalho – Coordenador Eurico Marcos Diniz de Santi. Rio de Janeiro: Forense, 2005, de ADELMO 
DA SILVA EMERENCIANO. 



 

 
 

190

a competência para a alteração da alíquota da contribuição – que originalmente era do Poder 

Legislativo – para o Poder Executivo, respeitados, contudo, os limites impostos por lei. 

Há, aqui, evidente preocupação do constituinte derivado com possíveis 

excessos que podem ser cometidos pelo legislador ordinário federal, de tal modo que ao 

mesmo tempo que outorga a competência para a instituição da CPMF, o constituinte já limita 

a alíquota possível de instituição, arbitrando as balizas dentro da qual deve atuar o legislador 

ordinário. 

Este é, certamente, um bom exemplo de limitação constitucional ao Poder de 

Tributar. 

Posteriormente, por meio da Emenda Constitucional n° 21, o constituinte 

derivado inseriu o artigo 75 no ADCT164, prorrogando a competência da União para exigir a 

CPMF. 

Contudo, o dispositivo não só prorrogou a CPMF como também alterou a 

regulamentação sobre a alíquota (§ 1°, do referido artigo). A partir do referido dispositivo, o 

constituinte não mais estabeleceu a alíquota máxima da referida contribuição. Ao invés disso, 

estabeleceu a própria alíquota, revogando tacitamente o disposto no artigo 7°, da Lei n° 

9.311/96 (que estabelecia a alíquota de 0,2%). 

Há, aqui, um total desvirtuamento legislativo, haja vista que é a Constituição, 

por excelência, a carta de competências, o fundamento de validade de todas as normas 

jurídicas de um determinado ordenamento jurídico. 

Sobre o conceito de Constituição, pondera LUÍS ROBERTO BARROSO165: 

 
                                                           
164 Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança da contribuição provisória sobre movimentação ou 

transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira de que trata o art. 74, instituída pela Lei 
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência 
é também prorrogada por idêntico prazo.  

§ 1º Observado o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal, a alíquota da contribuição será de trinta e 
oito centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e de trinta centésimos, nos meses subseqüentes, 
facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente, nos limites aqui definidos. 

165 Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – os conceitos fundamentais e a Constituição do novo 

modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 74. 
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“Na perspectiva moderna e liberal, porém, a Constituição não tem caráter 
meramente descritivo das instituições, mas sim a pretensão de influenciar 
sua ordenação, mediante um ato de vontade e de criação, usualmente 
materializado em um documento escrito. Nascida em berço revolucionário, 
a Constituição consubstancia a superação da ordem jurídica anterior – a 
subordinação colonial, no caso dos Estados Unidos, e o Ancien Régime, na 
experiência francesa – e a reconstrução do Estado em novas bases. Em uma 
visão esquemática e simplificadora, é possível conceituar a Constituição: 

a) do ponto de vista político, como o conjunto de decisões do poder 
constituinte ao criar ou reconstruir o Estado, instituindo os órgãos de poder 
e disciplinando as relações que manterão entre si e com a sociedade; 

b) do ponto de vista jurídico, é preciso distinguir duas dimensões: 

(i) em sentido material, i.e., quanto ao conteúdo de suas normas, a 
Constituição organiza o exercício do poder político, define os direitos 
fundamentais, consagra valores e indica fins públicos a serem realizados; 

(ii) em sentido formal, i.e., quanto à sua posição no sistema, a Constituição 
é a norma fundamental e superior, que regula o modo de produção das 
demais normas do ordenamento jurídico e limita o seu conteúdo”. 

E por ser o diploma legal responsável pela distribuição das competências (por 

meio da introdução, no ordenamento jurídico, de normas de competência) e da própria 

organização estrutural do Estado (com a determinação dos objetivos, valores e princípios que 

norteiam o ordenamento jurídico e os atos estatais), certo é que não é inerente às normas 

constitucionais a regulamentação da relação jurídica entre o contribuinte e a União. 

Esta distorção tem uma razão de ser: a dificuldade do Poder Legislativo 

Federal compreender a autonomia das suas duas faces (legislador ordinário federal e 

constituinte derivado). 

Contudo, apesar da inserção da alíquota da CPMF na Constituição Federal 

configurar má técnica legislativa, certo é que não há que se falar em inconstitucionalidade ou 

na necessidade de diploma infraconstitucinal para repetir a norma constitucional. 

Tal qual no dispositivo comentado, os artigos 72, incisos III e V, 80, inciso I, 

84, § 3° e 90, § 2°, todos do ADCT166, também estabelecem as alíquotas das contribuições 

sociais a que fazem referência (CSL, CPMF e Contribuição ao PIS). 

 
                                                           
166 Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: 
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Com exceção do disposto nos incisos III e V, do artigo 72, do ADCT (os 

quais, em nosso entender, ofendem o Princípio da Igualdade), apesar da má técnica 

legislativa, não há inconstitucionalidade na instituição da alíquota das referidas contribuições 

por meio de emenda constitucional. 

Outro dispositivo que merece especial atenção é o artigo 82, §§ 1° e 2°, do 

ADCT, diante da quantidade de erros. 

O caput do artigo 82 estabelece que “os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este 

artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades 

que contem com a participação da sociedade civil”. Os recursos de que tratam o artigo são 

“adicionais” à alíquota do ICMS e do ISS, sobre produto e serviços supérfluos, tal qual 

previsto nos parágrafos do referido artigo. 

Primeiro, há uma incompatibilidade clara entre o caput do artigo e os seus 

parágrafos, uma vez que enquanto o caput impõe aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios a criação de Fundos de Combate à Pobreza com os recursos previstos no artigo 

(além de outros), os parágrafos facultam aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

 
                                                           

III – a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da contribuição social sobre o 
lucro dos contribuintes a que se refere o § 1º do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual, nos 
exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 
1997, passa a ser de trinta por cento, sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas da Lei 
nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988; 
V – a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar nº 7, de 7 de 
setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso III deste artigo, a qual será 
calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1º de janeiro de 1996 a 30 
de junho de 1997 e de 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de 
setenta e cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre a receita bruta 
operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. 
Art. 80. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza: 
I – a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de oito centésimos por cento, 
aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da contribuição social de que trata o art. 
75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 
Art. 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de 
natureza financeira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
será cobrada até 31 de dezembro de 2004. 
3º A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de:  
I – trinta e oito centésimos por cento, nos exercícios financeiros de 2002 e 2003; 
Art. 90. O prazo previsto no caput do art. 84 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica 
prorrogado até 31 de dezembro de 2007.  
§ 2º Até a data referida no caput deste artigo, a alíquota da contribuição de que trata o art. 84 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias será de trinta e oito centésimos por cento. 
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(“poderá ser criado”) a criação destas novas fontes de recursos. Em verdade, a “faculdade” é 

resultado da má redação dos parágrafos. Há, sim, um comando aos entes políticos referidos. 

Segundo, não se trata de “adicional na alíquota” do ICMS e do ISS, mas sim 

da outorga de competência aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a criação de 

contribuições sociais. Contribuições sim, pois impostos, tais quais o ICMS e o ISS, não 

possuem destinação específica.  

São outorgadas competências para os Estados e o Distrito Federal criar 

contribuição social sobre a venda de mercadorias supérfluos e/ou a prestação de serviços 

supérfluos, com alíquota máxima de 2%. Já os Municípios poderão criar contribuição social 

sobre a prestação de serviços supérfluos, com alíquota máxima de 0,5%. 

A utilização do signo alíquota pelo constituinte nos §§ 1° e 2°, do artigo 82, 

do ADCT, também tem por objetivo limitar a ânsia arrecadatória dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, objetivando a proteção do patrimônio dos contribuintes. 

Apesar dos erros cometidos pelo constituinte derivado, entendemos que não 

há qualquer inconstitucionalidade no referido artigo, estando de acordo com os demais 

preceitos constitucionais. 

As críticas até aqui aduzidas ao quanto disposto no artigo 82, do ADCT 

podem ser estendidas ao quanto prescrito no inciso II, do artigo 80, do ADCT167. Tal qual no 

artigo supracitado, no inciso II, do artigo 80, do ADCT, o constituinte derivado outorga 

competência à União para a criação de contribuição incidente sobre a industrialização de 

produtos supérfluos (não se caracteriza como imposto, haja vista a destinação específica do 

montante de sua arrecadação). O “adicional de cinco pontos percentuais na alíquota”, na 

verdade, corresponde à alíquota do novo tributo. 

Pelas conclusões que foram extraídas no presente tópico, é possível afirmar 

que a Constituição Federal institui alíquotas máxima e/ou mínima com dois objetivos 

 
                                                           
167 Art. 80. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza:  

II – a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de cinco pontos percentuais na 
alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente 
sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do Fundo; 
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distintos: assegurar a autonomia econômica dos Estados, Distrito Federal e Municípios; e 

frear a ânsia arrecadatória dos entes federados. 

10.2 A alíquota como instrumento de prevenção à guerra fiscal 

O constituinte, quando da elaboração da Constituição Federal, optou por 

elevar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a entes políticos autônomos, portadores 

de uma série de prerrogativas, entre as quais autonomia administrativa, legislativa e 

econômica. Esta autonomia dos entes políticos lhes assegura a própria característica 

federativa da república brasileira, prevista constitucionalmente no artigo 1°. 

Como forma de assegurar a autonomia econômica, além de destinar parcela 

considerável dos impostos arrecadados pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

a Constituição Federal ainda delegou aos referidos entes políticos competência tributária para 

instituir e cobrar os impostos previstos nos artigos 155 e 156, da Constituição Federal. 

Todavia, esta autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

acaba por gerar um resultado negativo: a guerra fiscal. 

Guerra fiscal é a concorrência entre entes políticos da mesma esfera de poder, 

por meio da concessão de incentivos aos contribuintes, buscando tornar os seus respectivos 

territórios mais atrativos para a realização de negócios jurídicos. Como bem pontua JOSÉ 

EDUARDO SOARES DE MELO, estes incentivos podem ser fiscais, financeiros, creditícios 

e operacionais168. 

Não restam dúvidas que esta “guerra” é benéfica ao contribuinte. Todavia, 

acaba por gerar prejuízos ao erário público, que acabaria por ser rigorosamente desfalcado 

pela necessidade constante de redução da carga tributária e concessão de outros benefícios 

para permitir ao ente político “competir” com os incentivos ofertados por outro membro da 

federação. 

 
                                                           
168 Curso, p. 410. 
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Os incentivos, aliás, são nocivos por outros motivos, quais sejam: “retira o 

estímulo ao aumento constante do nível geral de eficiência da economia, permitindo uso 

menos eficiente de recursos e afetando negativamente a capacidade de geração de riquezas do 

País; protege as empresas incentivadas da concorrência, mascarando seu desempenho, 

permitindo que mantenham práticas ineficientes e desestimulando melhorias na produção ou 

inovação; possibilita que empresas incentivadas, ainda que auferindo lucros, possam 

‘predatoriamente’ eliminar do mercado suas concorrentes não favorecidas, mesmo que estas 

sejam mais eficientes e inovadoras, em função da enorme vantagem de que dispõem”169. 

Vale ressaltar que a concorrência entre os entes políticos ocorre sempre na 

mesma esfera, ou seja, entre Municípios ou entre Estados e/ou o Distrito Federal. A União, 

por ser única, não concorre com ninguém no cenário nacional. 

Para evitar os efeitos nocivos aqui enumerados, a Constituição Federal prevê 

uma série de limitações ao livre exercício da competência tributária, de modo a impedir a 

concorrência entre os entes políticos, em prol do erário público, do equilíbrio da concorrência 

e do fortalecimento da economia nacional como um todo. 

Assim, o artigo 152, da Constituição Federal, veda aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios “estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer 

natureza, em razão de sua procedência ou destino”. Em outras palavras, não podem os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabelecerem alíquotas mais gravosas para bens e 

serviços provenientes de outros membros da federação, bem como não é possível instituir 

alíquotas menos gravosas para bens ou serviços destinados a outros membros da federação.  

Há aqui uma preocupação clara do constituinte com a prevenção da guerra 

fiscal, vedando expressamente a instituição de alíquotas diferenciadas para os tributos de 

competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

No que tange ao ICMS, o constituinte dedicou especial atenção na prevenção 

da guerra fiscal entre Estados e o Distrito Federal. Assim, compõem normas jurídicas 

relacionadas à prevenção da guerra fiscal as contidas no artigo 155, § 2°, incisos IV e VIII e § 

4°, inciso IV, da Constituição Federal. 

 
                                                           
169 MELO, José Eduardo Soares de. Curso, p. 411/412. 
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Neste sentido, em algumas situações, o constituinte outorgou competência ao 

Senado Federal – órgão legislativo federal de representação estadual – para a instituição da 

alíquota mínima do ICMS, nas operações internas, como as alíquotas aplicáveis às “operações 

e prestações, interestaduais e de exportação”. 

Disposição interessante é a contida na alínea “b” do inciso V, do § 2°, do 

artigo 155, que dispõe que compete ao Senado Federal “fixar alíquotas máximas nas mesmas 

operações170 para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante 

resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros”. 

Aqui, o Senado é posto como verdadeiro órgão conciliador, responsável pela 

solução de conflitos entre Estados e o Distrito Federal. 

Em outras situações, a competência para a regulamentação das alíquotas do 

ICMS foi outorgada não ao Senado Federal, mas aos Estados e ao Distrito Federal, por meio 

de deliberação colegiada. É o caso do disposto no inciso VI, do § 2° e no inciso IV, do § 4°, 

ambos do artigo 155, da Constituição Federal. 

O que se observa nos dispositivos citados é a preocupação do constituinte 

com o Pacto Federativo e com a outorga de benefícios (seja mediante a redução da alíquota às 

operações realizadas dentro do seu território, seja mediante a majoração das alíquotas 

interestaduais), pelos Estados ou pelo Distrito Federal, aos vendedores de mercadoria e aos 

prestadores de serviço localizados em seu território, em detrimento dos contribuintes 

localizados em outros Estados. 

Tem-se, portanto, a obrigatória submissão ao Pacto Federativo, de modo a 

prevenir a guerra fiscal. 

A atenção dada pelo legislador constitucional ao ICMS, no que se refere ao 

assunto guerra fiscal, não é repetida em outros tributos de competência dos Estados e do 

Distrito Federal. Isto se justifica pela importância do ICMS no cenário fiscal, compondo a 

principal fonte de receita tributária dos Estados e do Distrito Federal.  

 
                                                           
170 A operação a que se refere o dispositivo é a interna. 
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Assim, a competência para alteração da alíquota do IPVA não segue as 

mesmas restrições a que está sujeito o ICMS. Contudo, apesar de mais branda, também 

existem limitações.  

Com efeito, dispõe o artigo 155, § 6°, inciso I, da Constituição Federal, no 

que tange ao IPVA, que cabe ao Senado Federal a competência para o estabelecimento das 

alíquotas mínimas do referido imposto. 

É possível, portanto, haver discrepâncias entre o IPVA cobrado por cada 

Estado (ou pelo Distrito Federal) dos seus contribuintes. Contudo, eventual “concorrência” 

entre estes membros da Federação fica limitada a um mínimo razoável estabelecido pelo 

Senado Federal. 

Importante destacar que a outorga de competência ao Senado Federal, 

excluindo expressamente a Câmara dos Deputados, se justifica em razão do bicamerarismo 

adotado pela República Federativa do Brasil. Em nosso sistema, enquanto os deputados 

federais representam o povo, os senadores representam seus Estados e o Distrito Federal, o 

que justifica a outorga de competência para regular assunto de interesse estadual e distrital. 

Na esfera municipal, talvez pela impossibilidade de reproduzir o modelo 

adotado constitucionalmente para o ICMS (existência de órgão colegiado composto por 

representantes dos Estados e do Distrito Federal), o constituinte também se mostrou mais 

brando ao regulamentar a competência para a instituição do ISS, visando a prevenção à guerra 

fiscal. 

No artigo 156, § 3°, inciso I, o constituinte limitou a competência tributária 

municipal, outorgando ao legislador federal, por meio de lei complementar, a competência 

para estabelecer a alíquota mínima do ISS171. Importante observar que por meio da instituição 

de uma alíquota mínima, o legislador federal indiretamente obriga o legislador municipal a 

instituir o ISS. 

 
                                                           
171 O referido dispositivo também permite ao legislador ordinário federal estabelecer a alíquota máxima do ISS. 

Contudo, como tivemos a oportunidade de discorrer no tópico anterior, trata-se de norma jurídica com o 
objetivo de frear o ímpeto arrecadatório do Fisco Municipal e não artifício para evitar a guerra fiscal. 
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A alíquota, neste caso, serve como comando indireto ao legislador, no sentido 

de instituição de tributo. Também aqui temos exceção à facultatividade do exercício da 

competência tributária. E, em nosso entender, não há violação à autonomia municipal, seja à 

autonomia legislativa (uma vez que apenas limitou a alíquota mínima do tributo para evitar os 

prejuízos já comentados linhas acima, não impedindo a regulamentação do tributo), seja à 

autonomia econômica (uma vez que assegura o ingresso de recursos nos cofres municipais). 

Em complemento ao referido dispositivo constitucional, o artigo 88, incisos I 

e II, do ADCT estabelece que enquanto lei complementar não regulamentasse o disposto nos 

incisos I e III, do § 3°, do artigo 156, a alíquota mínima do ISS será de 2%. 

Portanto, é possível concluir que objetivando preservar o Pacto Federativo 

bem como a autonomia econômica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o 

constituinte instituiu limitações à liberdade legislativa dos entes tributantes de modo a evitar a 

denominada guerra fiscal, seja estabelecendo alíquotas mínimas (o que, consequentemente, 

também impõe a instituição do tributo), seja vedando a discriminação do bem ou serviço em  

razão da sua origem. 

10.3 A alíquota como instrumento de discricionariedade do Poder Executivo 

A Constituição da República é impregnada de valores que nada mais são do 

que ideais perseguidos pelo ordenamento jurídico, tais quais justiça, segurança e igualdade. 

Estes valores são juridicizados por meio de princípios constitucionais que servem de guia para 

a construção de normas jurídicas válidas. 

Um dos valores mais importantes em nosso ordenamento é o da segurança 

que tem no Princípio da Legalidade uma das suas mais relevantes exteriorizações. Com efeito, 

a idéia de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei confere 

segurança aos cidadãos, na medida em que afasta os atos do príncipe, ou seja, as deliberações 

de um governante autoritário, livres de qualquer controle democrático. 

A certeza de que as decisões que podem lhe afetar serão apreciadas por 

representantes eleitos pelo voto popular (e que representam, pelo menos em teoria, a 
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diversidade ideológica do país) dá ao cidadão uma relativa tranquilidade quanto às alterações 

que podem vir a ocorrer no ordenamento jurídico. 

Todavia, existem situações em que é afastada a necessidade de lei em sentido 

estrito para regulamentar uma determinada conduta. Em outras palavras, objetivando-se 

privilegiar um outro valor, a segurança jurídica é, aparentemente, “afastada”, sem que isso 

signifique o descrédito ao valor afastado ou a sua retirada do ordenamento jurídico. Tal 

situação pode ser vista no Direito Tributário, sendo, inclusive, prevista constitucionalmente.  

Com efeito, buscando enfrentar o dinamismo da economia global (que exige, 

muitas vezes, decisões rápidas, não compatíveis com o demorado trâmite de votação e 

aprovação de leis), o constituinte, em detrimento ao valor segurança, criou exceções ao 

Princípio da Legalidade Tributária (artigo 150, inciso I, da Constituição Federal), permitindo 

ao Poder Executivo alterar a alíquota de alguns tributos mediante ato infralegal, dando ao 

Poder Executivo discricionariedade em nível muito mais acentuado. 

Assim, no artigo 153, § 1°, da Constituição Federal, é facultado ao Poder 

Executivo Federal, desde que “atendido os limites e condições estabelecidos em lei”, alterar 

as alíquotas dos seguintes impostos: Imposto de Importação – II, Imposto de Exportação – IE, 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 

e Seguro ou relativa a Títulos e Valores Mobiliários – IOF.  

Importante destacar que o constituinte não outorgou ao Poder Executivo uma 

carta branca para livremente alterar as alíquotas dos referidos impostos: submeteu o Poder 

Executivo aos limites impostos pela legislação ordinária. 

Como se pode constatar, os impostos escolhidos pelo constituinte são 

exatamente aqueles que estão diretamente ligados ao comércio exterior (II, IE e IPI) e ao 

fluxo financeiro, setores dinâmicos que muitas vezes exigem a intervenção do governo federal 

de modo a evitar o desequilíbrio da ordem econômica nacional. Assim, seja para aumentar a 

competitividade do produto nacional na concorrência com produtos estrangeiros ou reduzir o 

valor de determinado produto importado que seja necessário no mercado interno (II e IOF - 

Câmbio); seja para desestimular a exportação de determinado produto, incentivando a sua 

circulação no mercado interno (IE); seja para frear ou aumentar o consumo no mercado 
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interno (IOF – Crédito e IPI); é autorizado ao Poder Executivo, de forma rápida e pouco 

burocrática, a majoração ou redução das alíquotas dos referidos impostos. 

Portanto, da mesma forma que o valor segurança jurídica encontra roupagem 

jurídica no Princípio da Legalidade, protegendo os cidadãos contra o arbítrio estatal, esta 

exceção também tem por objetivo assegurar um valor protegido pela Carta Constitucional: o 

valor justiça social, alcançável por meio do desenvolvimento nacional (inciso II, do artigo 3°, 

da Constituição Federal), conseqüência de uma ordem econômica e financeira equilibradas. 

Por sua vez, o artigo 177, § 4°, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, 

autoriza o Poder Executivo Federal a reduzir e restabelecer a alíquota da CIDE Combustíveis 

incidente sobre as atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, 

gás natural e seus derivados e álcool combustível. 

Ainda, buscando um maior dinamismo no controle do preço final destes 

produtos, o constituinte também afastou o quanto disposto no artigo 150, inciso III, alínea “b” 

(Anterioridade Tributária), ou seja, permitiu ao Poder Executivo Federal a majoração da 

alíquota da CIDE no mesmo exercício financeiro (uma vez que a redução de alíquota não está 

sujeita ao Princípio da Anterioridade). Neste caso, também é o valor segurança jurídica que 

está sendo suprimido em prol do desenvolvimento nacional (artigo 3°, inciso II, da 

Constituição Federal). 

Contudo, importante frisar que o constituinte não afastou o quanto disposto 

no artigo 150, inciso III, alínea “c”, de modo que eventual restabelecimento de alíquota, por 

se configurar em modalidade de aumento de alíquota, só produzirá efeitos depois de decorrido 

o prazo de 90 dias. 

Também vale ressaltar que a lei que instituir a CIDE combustíveis deverá, 

necessariamente, instituir uma alíquota, que servirá como limite à competência legislativa do 

Poder Executivo Federal172. Esta será a alíquota “inicial” que o Presidente da República, por 

meio de decreto, poderá reduzir e, posteriormente, restabelecer. 

 
                                                           
172 A CIDE combustíveis foi instituída pela Lei nº 10.336/01 e, de fato, foram estabelecidas alíquotas padrões 

que servem como baliza máxima ao Poder Executivo na manipulação das mesmas. 



 

 
 

201

É evidente que uma vez reduzida a alíquota, poderá o Presidente da República 

elevá-la para percentual inferior à alíquota legal. Não se deve, neste caso, interpretar o signo 

restabelecer previsto no artigo 177, § 4°, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, de 

forma literal, uma vez que não há razão lógica para tanto.  

Por certo, o objetivo do constituinte, neste caso, é dar ao Poder Executivo 

Federal uma ferramenta eficaz para controlar o preço do petróleo e seus derivados, do gás 

natural e seus derivados e do álcool combustível. Neste contexto, se o restabelecimento 

parcial da alíquota original já perfaz as necessidades políticas/arrecadatórias, certo é que tem 

o Poder Executivo autorização para majorá-la em índice inferior ao previsto inicialmente na 

lei. 

Por sua vez, o artigo 74, § 1°, do ADCT, também traz disposição semelhante 

à encontrada no artigo 177, § 4°, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal. Dispõe o 

referido dispositivo que “a alíquota da contribuição (CPMF) de que trata este artigo não 

excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou 

restabelecê-la, total ou parcialmente, nas condições e limites fixados em lei”. 

Há aqui, em nosso entender, redundância do constituinte derivado ao 

estabelecer que é facultada a redução/restabelecimento da alíquota “total ou parcialmente”. 

Com efeito, algumas linhas acima defendemos que o restabelecimento da alíquota pode ser 

parcial, pelo que não há necessidade de autorização expressa.  

Por outro lado, estando a regra-matriz de incidência tributária prevista em lei, 

podendo o Presidente da República apenas alterar a alíquota (sem modificar os outros 

critérios), entendemos ser possível a sua redução a zero e, posteriormente, o seu 

restabelecimento, sem a necessidade de edição de lei neste sentido. O entendimento contrário 

levaria à afirmação implícita que um decreto teria o condão de revogar lei. 

Duas observações são necessárias. Primeira, tal qual no dispositivo 

comentado anteriormente, o Presidente da República está sujeito aos limites imposto pela lei, 

ou seja, a majoração da alíquota deverá respeitar o limite legal173. Segunda, o 

 
                                                           
173 No caso, a alíquota prevista no artigo 7º, da Lei nº 9.311/96 e, posteriormente, as alíquotas instituídas por 

meio de Emendas Constitucionais no ADCT. 
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restabelecimento da alíquota, total ou parcial, estará sujeito à limitação imposta pelo artigo 

195, § 6º, da Constituição Federal174. 

Já o artigo 75, § 1°, do ADCT tem “peculiaridades” que exigem uma atenção 

maior do intérprete. Com efeito, dispõe que “observado o disposto no § 6° do art. 195 da 

Constituição Federal, a alíquota da contribuição será de trinta e oito centésimos por cento, nos 

primeiros doze meses, e de trinta centésimos, nos meses subseqüentes, facultado ao Poder 

Executivo reduzi-la total ou parcialmente, nos limites aqui definidos”. 

Primeiramente, quando da redução da alíquota para 0,30% após ultrapassados 

os doze primeiros meses, certo é que não será necessário respeitar a Anterioridade 

Nonagesimal. Mas então, o disposto no § 6º, do artigo 195, da Constituição Federal seria 

aplicável a que situação? Se o dispositivo constitucional autoriza o Poder Executivo a reduzir 

as alíquotas ali previstas (inexistindo previsão de restabelecimento), qual seria a necessidade 

de respeito ao disposto no § 6º, do artigo 195, da Constituição Federal? 

Parece-nos que a redação dada pelo constituinte derivado ao dispositivo 

analisado está incompleta, haja vista que deveria constar expressamente a possibilidade de 

restabelecimento da alíquota.  

Esta conclusão é extraída não somente da parte inicial do dispositivo que 

estabelece a necessidade de respeito à Anterioridade Nonagesimal, mas também em razão do 

disposto na parte final do dispositivo, “nos limites aqui definidos”. Ora, certamente a 

observação aos “limites aqui definidos” não está a se referir à redução da alíquota, haja vista 

que inexiste um limite mínimo expresso. O único limite previsto no dispositivo é a alíquota 

máxima. 

A conclusão irrefutável que se extrai é que o constituinte derivado “esqueceu-

se” de expressamente autorizar o restabelecimento da alíquota ao patamar constitucional. Tal 

fato, contudo, não nos parece suficiente para não ser possível extrair norma de competência 

em tal sentido. Ou seja, ainda que implicitamente, o artigo 75, § 1°, do ADCT outorgou 

competência ao Chefe do Poder Executivo para restabelecer a alíquota da CPMF nos limites 

ali previstos. 

 
                                                           
174 Tal como expressamente determinado pelo § 4º, do artigo 74, do ADCT. 
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Por fim, o artigo 155, § 4°, inciso IV, da Constituição Federal, diferentemente 

dos dispositivos anteriores, regulamenta tributo de competência dos Estados e do Distrito 

Federal. Aqui, também há autorização para a redução e o restabelecimento da alíquota (alínea 

“c”, do inciso IV, do parágrafo 4º, do artigo 155). Contudo, a liberdade do Chefe do Poder 

Executivo Estadual e Distrital é extremamente limitada, na medida em que a alteração da 

alíquota do ICMS nas operações envolvendo combustíveis e lubrificantes só ocorrerá 

mediante deliberação colegiada. 

Vale ressaltar que por expressa previsão, o restabelecimento das alíquotas não 

está sujeito ao quanto disposto no artigo 150, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal 

(Anterioridade Tributária), o que não exclui a submissão ao quanto disposto no artigo 150, 

inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal (Anterioridade Nonagesimal). 

Este dispositivo faz parte de um pacote de alterações constitucionais 

promovido pela Emenda Constitucional n° 33/01 que, entre outras coisas, autorizou a criação 

de um regime monofásico do ICMS para a venda de combustíveis e lubrificantes, 

estabelecendo as normas gerais deste regime monofásico. 

Importante ressaltar que em todos os casos citados, a liberdade do Chefe do 

Poder Executivo para instituir a alíquota do tributo está subordinada aos limites legais. Caso 

assim não fosse, certamente estaríamos diante de violação ao Princípio da Segurança Jurídica, 

o que macularia de inconstitucionalidade a alteração constitucional promovida. 

10.4 A alíquota e o destino da arrecadação tributária 

Como já pontuado, a alíquota é instituto jurídico de Direito Tributário. 

Contudo, a palavra alíquota é dotada de conteúdo mais amplo, não restrito ao Direito Positivo. 

Com efeito, alíquota indica parcela, porção, percentual de algo. Daí a 

possibilidade de sua utilização com fim diverso daquele utilizado pelo Direito Tributário. 

Uma das finalidades da expressão alíquota, na Constituição Federal, é definir 

a parcela da arrecadação tributária que será destinada a uma atividade específica. Aqui, o 
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constituinte não está a se referir à alíquota como instituto jurídico do Direito Tributário, uma 

vez que não objetiva definir o quantum a ser pago em razão da ocorrência do fato jurídico 

tributário, ou a dar eficácia aos princípios e direitos que norteiam a tributação. 

Em nosso entender, em razão do emprego específico do signo no Direito 

Tributário, teria sido melhor o constituinte fazer uso do termo porcentagem, fração ou parcela, 

conforme o caso. A utilização da palavra alíquota em sua conotação popular (não científica) 

pode levar à imprecisão técnica bem como a uma confusão desnecessária sobre o instituto, 

sem falar na ofensa à boa técnica e ao rigor científico. 

No entanto, a imperfeição semântica não prejudica a compreensão da 

mensagem, ou melhor, a imprecisão do legislador não dificultou ao intérprete a extração de 

normas jurídicas dos dispositivos que fazem uso da palavra alíquota em sua denotação 

popular. 

Assim, o artigo 84, § 2°, do ADCT, utiliza a palavra alíquota como sinônimo 

de percentual, de quinhão, destinando parcelas da arrecadação da CPMF a três finalidades 

específicas175. O objetivo da utilização da palavra alíquota, apesar de estar diretamente ligada 

à questão tributária (previsão de destinação da arrecadação de contribuição social), não é a 

regulamentação do instituto jurídico, nem muito menos limitar o poder de tributar.  

Neste sentido, seria melhor substituir o termo alíquota por percentual (ou 

qualquer outro sinônimo, como quota, fração, etc.), reservando a utilização da palavra 

alíquota quando da elaboração de dispositivos relacionados à limitação ao poder de tributar. 

Já o artigo 56, do ADCT, faz uso do termo alíquota em sentido um pouco 

diverso. Com efeito, o referido dispositivo destina 5/6 da arrecadação da contribuição 

instituída pelo Decreto-Lei n° 1940/82 (FINSOCIAL) à seguridade social. Quando o 

constituinte afirma que “cinco dos seis décimos percentuais correspondentes à alíquota” da 

 
                                                           
175 § 2º Do produto da arrecadação da contribuição social de que trata este artigo será destinada a parcela 

correspondente à alíquota de: incluído pela EC nº 37/02) 
I – vinte centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de 
saúde; (incluído pela EC nº 37/02) 
II – dez centésimos por cento ao custeio da previdência social; (incluído pela EC nº 37/02) 
III – oito centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 
81 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (incluído pela EC nº 37/02) 
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contribuição conhecida como FINSOCIAL serão destinados à receita da seguridade social, faz 

uso da palavra alíquota para contextualizar a destinação de parte da arrecadação do tributo.  

Vale ressaltar que diferentemente do artigo 84, § 2º, do ADCT, não está o 

constituinte utilizando o signo como sinônimo de quinhão, mas sim fazendo referência à 

alíquota da contribuição e a necessária destinação de 5/6 da receita tributária à seguridade 

social. Aqui sobressai a impropriedade na utilização do instituto jurídico da alíquota, haja 

vista que o constituinte quer significar, em verdade, a parcela da arrecadação do tributo. 

Muito mais correto seria falar exatamente isso; ou seja, determinar que 5/6 da arrecadação do 

FINSOCIAL comporá a receita da seguridade social. 

De forma similar, no § 2°, do artigo 75, do ADCT176, o constituinte faz uso 

do signo como mera referência ao aumento da arrecadação em razão da majoração da alíquota 

da CPMF para os exercícios de 1999, 2000 e 2001, destinando o valor excedente ao custeio da 

previdência social. 

Também aqui o constituinte poderia ter feito uso diverso das palavras, até 

porque o aumento da alíquota de um tributo não implica, necessariamente, aumento na 

arrecadação, haja vista que outros fatores como inadimplência e contração econômica podem 

provocar a neutralização, do ponto de vista arrecadatório, do aumento do tributo (ou, até 

mesmo, uma redução da arrecadação). 

Por isso mesmo melhor seria se o constituinte tivesse estipulado que em caso 

de aumento da arrecadação, este montante excedente seria destinado à previdência social. 

Por outro lado, vale ressaltar que a análise dos referidos dispositivos só foi 

feita no presente trabalho graças ao emprego da palavra alíquota pelo constituinte, haja vista 

que a destinação de receita decorrente da arrecadação tributária interessa ao Direito Tributário 

apenas como forma de identificar a espécie tributária “contribuição”, não existindo qualquer 

importância, no cotejo do instituto jurídico da alíquota (e, mais especificamente, como 

instrumento de limitação do poder de tributar), a análise dos dispositivos mencionados. 

 
                                                           
176 “§ 2º O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios financeiros 

de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da previdência social”. 



 

 
 

206

10.5 Redundância constitucional no emprego da alíquota 

Dispõe o artigo 195, § 8°, da Constituição Federal, que “o produtor, o 

parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos 

cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados 

permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota 

sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da 

lei”. 

Neste contexto, a utilização do signo alíquota é totalmente desnecessária. 

Com efeito, o que fez o constituinte foi definir os critérios compositores de um tributo de 

competência da União, tendo como materialidade “comercializar produtos”, como critério 

espacial o território nacional, como critério quantitativo (base de cálculo) a receita decorrente 

da comercialização da produção e limitando a sujeição passiva às pessoas físicas listadas. 

Como não houve a definição numérica da alíquota em caso de criação da 

referida contribuição social, a palavra alíquota foi utilizada como mero instrumento de 

retórica. 

Ora, a aplicação de uma alíquota a uma base de cálculo é da essência do 

próprio tributo, não existindo regra-matriz sem um critério quantitativo composto por base de 

cálculo e alíquota (como já tivemos a oportunidade de defender). Dizer que o produtor, o 

parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos 

cônjuges contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre 

uma base de cálculo é redundância.   

Neste caso, em nossa opinião, melhor teria feito o constituinte derivado se 

tivesse acrescentado um inciso V ao artigo 195. Isso porque são nos incisos do caput que 

estão numerados os contribuintes, em potencial, da seguridade social (como é o caso, a partir 

da Emenda Constitucional n° 20/98, do produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e 

o pescador artesanal), bem como as materialidades possíveis de instituição sem a necessidade 

de lei complementar (a receita decorrente da comercialização da produção). 
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Ainda que optasse por um parágrafo independente (ao invés de apenas incluir 

um inciso no caput do artigo 195), teria feito uso de melhor técnica se tivesse redigido o 

parágrafo da seguinte forma: “o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o 

pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade 

social mediante” o recolhimento de contribuição calculada com base no “resultado da 

comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei” 

Contudo, o mais importante é que a redação do artigo, tal como posta pelo 

constituinte, é de fácil compreensão e deixa bem clara não só o limite da competência do 

legislador federal, como também o poder dever imposto à União de assegurar aos 

trabalhadores rurais o acesso à seguridade social. 

Todavia, tal qual no tópico anterior, não há relevância para o presente 

trabalho a análise mais aprofundada do referido dispositivo, haja vista que não traz qualquer 

limitação à competência do legislador ordinário no que tange especificamente à instituição da 

alíquota, uma vez que, como dito, o emprego da palavra alíquota foi uma mera questão de 

técnica redacional. 

10.6 Classificação constitucional das alíquotas 

O artigo 149, § 2°, inciso III, da Constituição Federal, ao referir-se às 

contribuições sociais e às contribuições de intervenção no domínio econômico, afirma que as 

alíquotas destes tributos podem ser percentuais (ad valorem) ou monetárias (específica). 

O constituinte derivado, ao introduzir o referido dispositivo177, talvez 

estivesse preocupado com a constitucionalidade das alíquotas monetárias. Todavia, como já 

dito em tópico próprio sobre a classificação das alíquotas, não há qualquer 

inconstitucionalidade na instituição de alíquotas monetárias, o que, por certo, esvazia o 

dispositivo constitucional mencionado. 

 
                                                           
177 O dispositivo mencionado foi inserido pela Emenda Constitucional n° 33/01. 
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Apenas relembrando o que já dito anteriormente, a alíquota será percentual 

(ad valorem) quando se apresenta como uma fração da riqueza exteriorizada pelo exercício do 

fato previsto na hipótese de incidência; e monetária (específica) quando for expressa como 

valor pecuniário, como unidade monetária (R$ 1,00 por metro quadrado de tecido, por 

exemplo). 

Na alínea “b”, do inciso IV, do § 4°, do artigo 155, da Constituição Federal há 

também similar previsão, estabelecendo que a alíquota do ICMS incidente sobre combustíveis 

e lubrificantes “poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, 

incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria 

em uma venda em condições de livre concorrência”. Aqui valem as considerações feitas 

anteriormente. 
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11  

PREVISÕES INCONSTITUCIONAIS DE INSTITUIÇÃO  

DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS 

Quanto à possibilidade de alteração da Constituição Federal, o ordenamento 

jurídico pátrio é rígido, uma vez que impõe condições de difícil alcance para que o 

constituinte derivado possa alterar o texto constitucional (seja pela posição de superioridade 

hierárquica em relação aos demais diplomas legais do ordenamento jurídico pátrio, seja por 

uma questão de Segurança Jurídica).O processo legislativo para tanto é previsto 

constitucionalmente no artigo 60, do Texto Constitucional. 

Todavia, existem situações em que não é dado ao constituinte derivado alterar 

a Constituição Federal, uma vez que alguns de seus dispositivos, devidos à importância para o 

ordenamento jurídico pátrio, são cláusulas pétreas, possíveis de alteração somente mediante 

revogação da própria  

Constituição. As cláusulas pétreas estão previstas no § 4°, do artigo 60, da Lei Maior. 

Portanto, o limite da competência outorgada ao legislador federal para alterar 

a Constituição Federal são as cláusulas pétreas, essencialmente intocáveis. 

Existem situações, contudo, em que o legislador federal, na função de 

constituinte derivado, extrapola a competência que lhe foi outorgada pelo artigo 60, da 

Constituição Federal e acaba por suprimir, total ou parcialmente, cláusula pétrea. Nestas 

situações, a alteração constitucional estará irremediavelmente maculada pelo vício da 

inconstitucionalidade. 

No que tange ao Direito Tributário – e mais especificamente, à 

regulamentação da alíquota – alguns dispositivos introduzidos por emenda constitucional 

acabaram por violar cláusulas pétreas. E, exatamente por isso, são inconstitucionais. Vejamos. 
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– O inciso I, do § 1°, do artigo 156, da Constituição Federal 

Não é nova a predisposição dos municípios em estabelecer alíquotas 

diferenciadas em razão do valor venal do imóvel, de modo que quanto maior o valor venal do 

imóvel, maior será a alíquota cobrada. 

Ocorre que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, inexistia 

dispositivo constitucional que autorizasse o Poder Legislativo Municipal em instituir alíquotas 

diferenciadas tomando como base o valor venal do imóvel. 

Em sentido contrário, defendiam os municípios que a instituição de alíquotas 

diferenciadas em razão do valor venal do imóvel guardava fundamento de validade na 

Capacidade Contributiva (artigo 145, § 1°, da Constituição Federal), na medida em que 

quanto maior o valor venal do imóvel, maior a capacidade do contribuinte em contribuir para 

os cofres públicos. 

O assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 

153771/MG, declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituía alíquota 

progressiva de IPTU em razão do valor venal do imóvel. No entender da Suprema Corte, os 

tributos reais não se sujeitam à Capacidade Contributiva e, em razão disso, inexistia 

autorização constitucional para a instituição de alíquotas diferenciadas em razão do valor 

venal do imóvel. 

São do Ministro Moreira Alves as seguintes palavras178: 

“Não se pode pretender que a expressão ‘sempre que possível’ se refira 
apenas ao caráter pessoal do imposto, e que, por isso, o princípio da 
capacidade contributiva seja aplicável a todos os impostos ainda quando 
não tenham caráter pessoal, como sustentam Américo Lacombe e José 
Maurício Conti, citados no voto vista do eminente relator. De feito, a parte 
final do dispositivo em causa repele essa conclusão, porque a Constituição 
atribui à administração tributária a faculdade de identificar o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, ‘especialmente 
para conferir efetividade a esses objetivos’, ou seja, ao objetivo de que os 
impostos, se possível, tenham caráter pessoal e ao de que esses impostos 
com caráter pessoal sejam graduados segundo a capacidade econômica do 

 
                                                           
178 Já assinalamos, quando tratamos da relação da alíquota com a Capacidade Contributiva, que o nosso 

posicionamento é idêntico à interpretação dada pelo Ministro Moreira Alves. 
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contribuinte, certo como é que essa faculdade de identificação só tem 
sentido quando se trata de impostos de caráter pessoal”. 

Em razão do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o constituinte 

derivado, pressionado pelos Municípios, promulgou a Emenda Constitucional n° 29/00 que, 

entre outras mudanças, alterou a redação do § 1°, do artigo 156, do texto constitucional, 

estabelecendo que além da progressividade prevista no artigo 182, § 4°, inciso II, o IPTU 

também poderia ser progressivo em razão do valor venal do imóvel. 

Foi uma tentativa de contornar a inconstitucionalidade anteriormente 

declarada e autorizar a instituição do IPTU com alíquotas diferenciadas em razão do valor 

venal do imóvel. 

Ocorre que a instituição de alíquotas diferenciadas deve guardar pertinência 

com os princípios e direitos constitucionais, sob pena de que mesmo introduzidos por meio de 

Emenda Constitucional, sofra de vício insanável de inconstitucionalidade. 

Certamente, este é o caso da progressividade em razão do valor venal do 

imóvel, autorizada pela Emenda Constitucional n° 29/00. 

Como explica RICARDO LOBO TORRES, há uma “antinomia estrutural 

entre progressividade e incidência in rem. Pela indisfarçável subjetivação do tributo que 

incide objetivamente, implicaria discriminação entre os cidadãos, porque nada assegura ser o 

proprietário de um imóvel de valor elevado mais rico do que o proprietário de inúmeros bens 

de valores individuais menores. Este vício de inconstitucionalidade, coarctado pelo Supremo 

Tribunal Federal, retornou com a promulgação da Emenda Constitucional n° 29, de 2000, que 

nos parece trazer norma constitucional inconstitucional”179. 

O ilustre professor ainda levanta outros dois pontos que justificam a 

inconstitucionalidade da alteração promovida pela referida emenda constitucional: a) a 

possibilidade de promulgação de emenda constitucional para corrigir a jurisprudência da 

Suprema Corte somente quando tenha sido constatada lacuna constitucional ou quando tenha 

 
                                                           
179 Os Tributos, p. 342. 



 

 
 

212

sido observada incongruência científica, o que não aconteceu no caso, sendo a medida 

“fiscalista e aberrante”180; e b) a ofensa ao Direito de Propriedade181. 

Como se não bastassem os argumentos aportados pelo ilustre professor, o fato 

é que a progressividade das alíquotas do IPTU em razão do valor venal do imóvel é 

incompatível com o Princípio da Igualdade, na medida em que o fator de discrímen utilizado 

não guarda pertinência lógica com a disparidade de alíquotas. 

Um imóvel, visto isoladamente, não garante maior capacidade econômica de 

um contribuinte em relação a outrem182. Somente a totalidade do patrimônio assegura uma 

avaliação precisa, o que torna a segregação de alíquotas tomando por fator de discrímen o 

valor venal de um único imóvel incompatível com o Princípio da Igualdade. 

Por outro lado, conforme disposto no artigo 60, § 4º, inciso IV, da 

Constituição Federal, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 

os direitos e garantias individuais, entre os quais se enquadra o Direito à Igualdade, expressão 

máxima do Princípio da Igualdade. 

A Emenda Constitucional nº 29/00, ao permitir a instituição de alíquotas 

diferenciadas tomando como fator de discrímen o valor venal do imóvel acabou por criar 

presunção absoluta de que os detentores de imóveis mais valorizados possuem maior 

capacidade econômica se comparados com os proprietários de imóveis menos valorizados. 

Contudo, não é necessário muito esforço cognitivo para se concluir que nem sempre isso é 

verdade, como já tivemos a oportunidade de discorrer quando discorremos sobre o Princípio 

da Igualdade. 

Assim, não nos restam dúvidas que a outorga de competência para a 

instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU tomando como fator de discrímen o valor venal 

do imóvel é contrária ao Princípio da Igualdade e, exatamente por isso, padece de 

inconstitucionalidade a Emenda Constitucional nº 29/00. 

 
                                                           
180 Os Tributos, p. 342. 
181 Os Tributos, p. 344. 
182 Como já tivemos a oportunidade de defender em tópico próprio. 
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– O inciso II, do § 1°, do artigo 156, da Constituição Federal 

Além da outorga de competência para instituição de alíquotas diferenciadas 

de IPTU em razão do valor venal do imóvel, o constituinte derivado – quando da 

promulgação da Emenda Constitucional n° 29/00 – também introduziu um inciso II ao § 1°, 

do artigo 156, da Constituição Federal, autorizando a instituição de alíquotas progressivas em 

razão da localização e do uso do imóvel. 

A instituição de alíquotas diferenciadas em razão do uso do imóvel, como já 

afirmamos anteriormente, é espécie do gênero seletividade e perfeitamente compatível com os 

direitos fundamentais, tal qual já defendido anteriormente quando discorremos sobre a 

Seletividade. Já a segregação tributária permitida em razão da localização, em nosso entender, 

configura-se em má técnica legislativa que leva, invariavelmente, à uma 

inconstitucionalidade. 

Ora, para composição do valor venal do imóvel urbano, deve ser considerada, 

necessariamente, a sua localização, na medida em que este constitui importante elemento de 

determinação do quantum. Ou seja, a localização do imóvel é parte do todo “valor venal”, 

sendo redundante autorizar a instituição de alíquota diferenciada em razão do valor venal e, 

no inciso seguinte, autorizar a instituição de alíquota diferenciada em razão da localização do 

imóvel. 

Neste sentido, IVES GANDRA DA SILVA MARTINS afirma que “o valor 

do imóvel é sempre determinado pela localização e pelo custo. É impossível dissociar o valor 

de um imóvel de sua localização. Um edifício luxuoso construído no meio de uma favela não 

tem qualquer valor de expressão, enquanto um edifício médio construído em avenida 

valorizada certamente terá mais valor que o outro. Ao dizer o constituinte que o valor do 

imóvel definirá o nível da progressividade e que a localização também o definirá, falou a 

mesma coisa, pois não há como dissociar o valor do imóvel de sua localização”183. 

Em sentido contrário, RICARDO LOBO TORRES defende que “as 

legislações municipais já estabelecem valores diferenciados para a base de cálculo do IPTU, 
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 Ob. cit., p. 711/712. 
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levando em conta o bairro ou região da cidade, o que se compagina com a capacidade 

contributiva do proprietário, que varia na medida em que o bem se situa em zonas 

economicamente mais valorizadas”184. 

Com a devida vênia, a posição adotada por RICARDO LOBO TORRES com 

relação à progressividade em razão da localização do imóvel é contrária à premissa por ele 

mesmo estabelecida. Da mesma forma que o valor venal do imóvel é incapaz de demonstrar 

qual é a real capacidade contributiva do contribuinte, também o é a localização do imóvel. 

Não dá para distinguir. 

Ademais, ainda que fosse possível aceitar a premissa adotada por alguns de 

que o valor venal do imóvel é indicativo eficaz de capacidade contributiva, certamente seria 

contrário ao Princípio da Isonomia instituir alíquotas diferenciadas para contribuintes 

detentores de imóveis com o mesmo valor venal apenas em razão da localização do mesmo. 

Tratar-se-ia de interferência inaceitável no direito de propriedade do 

contribuinte, prestigiando (e valorizando) os detentores de imóveis em uma determinada 

localidade em detrimento dos proprietários de imóveis situados em localidade diversa. 

Assim, seja por ofensa ao Princípio da Igualdade, seja por ofensa ao Direito 

de Propriedade, é inconstitucional a norma jurídica de competência introduzida pela Emenda 

Constitucional nº 29/00 autorizando o legislador municipal a instituir alíquotas diferenciadas 

em razão da localização do imóvel. 

– O inciso II, do § 6°, do artigo 155, da Constituição Federal 

Mas não foi só a Emenda Constitucional nº 29/00 que instituiu competências 

para instituição de alíquotas diferenciadas contrárias aos direitos e garantias fundamentais. 

Com efeito, a Emenda Constitucional n° 42/03 introduziu um § 6° ao artigo 

155, da Constituição Federal que, em seu inciso II, ao se referir ao IPVA, outorga 

 
                                                           
184 Os Tributos, p. 347. 
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competência ao legislador infraconstitucional para instituir alíquotas diferenciadas em 

“função do tipo e utilização” do veículo automotor.  

Aqui se faz necessário segregar as duas situações autorizadoras de instituição 

de alíquotas diferenciadas, uma vez que a possibilidade de instituição de alíquotas 

progressivas em razão da utilização do veículo automotor é forma de seletividade e está em 

perfeita consonância com o texto constitucional, como já tivemos a oportunidade de falar. Já a 

segregação de alíquota em razão do tipo do veículo automotor, em nosso entender, é 

inconstitucional. 

Ora, o IPVA, tal qual o IPTU, é imposto que recai sobre a coisa e, como tal, 

não observa a capacidade econômica do contribuinte. Esta peculiaridade veda qualquer 

possibilidade de instituição de alíquota diferenciada em razão do valor do veículo ou do seu 

tipo. 

O veículo automotor é apenas parte do patrimônio do contribuinte. Este, com 

certeza, não reflete um percentual uniforme do patrimônio de cada contribuinte do país, sendo 

impossível respeitar o Princípio da Igualdade se segregarmos os contribuintes do IPVA em 

razão do tipo de veículo automotor. 

Nada impede, por exemplo, que uma pessoa abastada, que não se importa 

com veículos automotores, tenha um carro mais simples (dito popular), enquanto que um 

cidadão de classe média, apaixonado por carros, junte todas as suas economias para comprar 

um automóvel esportivo importado. A instituição de alíquotas diferenciadas tomando por base 

o tipo do veículo (popular e esportivo importado) certamente não estaria de acordo com a 

capacidade econômica de cada contribuinte, sendo, portanto, ofensivo ao Princípio da 

Igualdade. 

Importante ressaltar que estamos utilizando o signo “tipo” como sinônimo de 

modelo, de modo a dividir os veículos em carros luxuosos e populares. Há também a 

possibilidade de se referir a “tipo” de veículo automotor de acordo com a sua destinação.  
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Contudo, apesar de semanticamente ser possível, entendemos que não foi esse 

o significado pretendido pelo constituinte, haja vista que se confundiria com a outra situação 

autorizadora de instituição de alíquotas diferenciadas, qual seja, a utilização.  

Ademais, nos parece ainda mais bizarro tributar de forma diferenciada um 

automóvel modelo “pickup” em relação a um automóvel convencional somente porque a sua 

suposta destinação seria diversa. 

Neste sentido, por qualquer ângulo que se analise o dispositivo constitucional 

introduzido pela Emenda Constitucional n° 42/03, certo é que a instituição de alíquotas 

diferenciadas de IPVA tomando como fator de discrímen o tipo do veículo automotor é 

inconstitucional, haja vista que ofensiva ao Princípio Isonômico e ao Direito de Propriedade. 

– Os incisos III e V, do artigo 72, do ADCT 

A Emenda Constitucional de Revisão n° 1 instituiu o Fundo Social de 

Emergência, “com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de 

estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados no custeio das ações dos sistemas de 

saúde e educação, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, 

inclusive liquidação de passivo previdenciário, e outros programas de relevante interesse 

econômico e social” (artigo 71, do ADCT). 

Para prover os recursos necessários para a consecução dos objetivos do 

referido fundo, o constituinte, também por meio da referida emenda constitucional de revisão, 

instituiu o artigo 72, o qual discrimina quais os recursos que deveriam ser destinados ao 

fundo. 

Ocorre que o constituinte derivado entendeu que além de destinar recursos já 

existentes para o referido fundo, seria necessária a majoração da alíquota da Contribuição 

Social sobre o Lucro e da Contribuição ao PIS.  
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Assim, os incisos III e V, do artigo 72, do ADCT, determinaram a majoração 

da alíquota das referidas contribuições por um espaço de tempo definido (posteriormente 

prorrogado por emendas constitucionais posteriores).  

Ocorre que ao invés de aumentarem a alíquota para todos os contribuintes das 

referidas contribuições, o constituinte derivado optou por escolher um pequeno grupo de 

contribuintes para arcar com o custeio deste Fundo Social de Emergência: os contribuintes a 

que se refere o § 1°, do artigo 22, da Lei n° 8.212/91 (bancos comerciais, bancos de 

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 

cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos 

de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas). 

Em outras palavras, o constituinte derivado, para obter recursos para o Fundo 

Social de Emergência – que tinha como objetivo não só o saneamento das contas públicas 

como o custeio de programas de relevante interesse econômico e social – optou por onerar um 

setor específico da sociedade, apesar do benefício do referido Fundo atingir toda a 

coletividade. 

Ocorre que ao assim dispor, o constituinte derivado acabou por violar o 

Princípio da Igualdade. Discorramos um pouco melhor. 

Como nos ensina Celso Antônio Bandeira de Mello185, são necessários a 

concorrência de três elementos para inexistir ofensa ao princípio: (a) fator de discrímen 

(sujeito indeterminado ou indeterminável no presente); (b) correlação lógica existente entre o 

fator de discrímen erigido e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado; e 

(c) consonância da discriminação com os valores protegidos pela Constituição Federal. 

No caso concreto, o primeiro elemento foi observado. Já os demais não 

foram, conforme se passa a demonstrar. 

 
                                                           
185 Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed. Malheiros. 2001. p. 21. 
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Se o fator de discrímen da norma objeto de análise tiver caráter geral (sem 

individualizar indivíduos) terá o legislador dado o primeiro passo para adequar-se ao 

Princípio da Igualdade. Todavia, é necessária correlação lógica entre o fator de discrímen e a 

desequiparação procedida. 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, “tem-se que investigar, de 

um lado aquilo que é erigido em critério discriminatório e, de outro lado, se há justificativa 

racional para, à vista do traço desigualador adotado, atribuir o específico tratamento jurídico 

construído em função da desigualdade afirmada”186. 

Em suma, utilizando novamente os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira 

de Mello, “a lei não pode conceder tratamento específico, vantajoso ou desvantajoso, em 

atenção a traços e circunstâncias peculiarizadoras de uma categoria de indivíduos se não 

houver adequação racional entre o elemento diferencial e o regime dispensado aos que se 

inserem na categoria diferençada”187. 

No caso da alíquota diferenciada da CSL e Contribuição ao PIS, o constituinte 

derivado utilizou como fator de discrímen a atividade exercida por um determinado grupo de 

contribuintes (instituições financeiras e equiparadas), baseado na presunção de que as 

instituições financeiras possuem maior capacidade contributiva que outros contribuintes. 

Ocorre que, nesta situação, não há “adequação racional entre o elemento 

diferencial e o regime dispensado aos que se inserem na categoria diferençada”. 

Com efeito, dentro de um mesmo setor da economia, existem contribuintes 

que ostentam capacidade econômica diversa, ou seja, existem contribuintes que auferem 

anualmente vultosas quantias e existem contribuintes que auferem quantias mais modestas, 

mesmo considerando um setor específico da economia. 

No que tange às instituições financeiras (e equiparadas) não é diferente. É 

certo que existem contribuintes que auferem valores expressivos, mas também é verdade que 

 
                                                           
186 Conteúdo. p. 38. 
187 Conteúdo. p. 39. 
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a grande maioria dos contribuintes qualificados como instituições financeiras auferem lucros 

muito mais modestos. 

Ao atribuir carga tributária mais onerosa para um determinado grupo de 

contribuintes somente pelo fato deles exercerem determinada atividade econômica, o 

constituinte derivado instituiu verdadeira punição pelo exercício profissional da atividade 

financeira, sob a falsa presunção de que as instituições financeiras auferem 

lucros/faturamentos mais altos que os demais contribuintes. 

Então se questiona: será que se respeita o Princípio da Igualdade ao tributar 

instituições financeiras de forma mais gravosa (com alíquota da CSL e da Contribuição ao 

PIS mais alta), mesmo tendo muitas das instituições financeiras obtido lucro líquido inferior a 

muitos outros contribuintes, praticantes de outras atividades econômicas? Será que o fato de 

um determinado contribuinte exercer atividade econômica lícita (financeira) diversa de outro 

contribuinte autoriza o legislador a instituir alíquota maior de CSL e de Contribuição ao PIS, 

independente do lucro/faturamento auferido? Será que respeita o Princípio da Igualdade 

tributar de forma mais gravosa quem aufere lucro/faturamento menor? 

A resposta para todas estas perguntas é muito simples: não. 

Ora, se o objetivo é tributar quem possui a maior “capacidade econômica”, 

deveria ter sido usado como fator de discrímen o lucro (CSL) e o faturamento (Contribuição 

ao PIS) que, inclusive, constitui a própria base de cálculo das contribuições, evitando assim 

qualquer ofensa ao Princípio da Igualdade. 

Até mesmo porque tributar de forma mais gravosa quem possui maior 

capacidade contributiva é respeitar o quanto disposto no artigo 145, § 1°, da Constituição 

Federal. 

Portanto, o que se observa é que apesar de o fator de discrímen eleito pelo 

constituinte derivado (ser instituição financeira), em si, não apresentar ofensa ao Princípio da 

Igualdade, fica claro que falta pertinência lógica entre o elemento de segregação e a inserção 

das instituições financeiras em situação mais gravosa perante os demais contribuintes. 
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Ademais, além da pertinência lógica entre o elemento de segregação e o fator 

de discrímen, para inexistir ofensa ao Princípio da Igualdade faz-se necessária a consonância 

da discriminação com os valores previstos na Constituição Federal. 

Isso significa que a segregação feita deve guardar compatibilidade com os 

valores constitucionais defendidos. 

No caso do Direito Tributário, independente da espécie tributária em questão, 

dispõe o artigo 150, inciso II, da Constituição Federal que é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios “instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivamente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 

profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 

rendimentos, títulos ou direitos”. 

Quando o constituinte fala em “contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente”, evidentemente está a referir-se à sua capacidade econômica, haja vista que veda 

“qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. 

Objetivou o constituinte a preservação da igualdade entre contribuintes, 

evitando tratamento mais severo a determinados contribuintes somente pelo exercício de 

determinada atividade econômica. Este é um valor imposto pela Constituição Federal e de 

observância obrigatória. 

Por outro lado, a Solidariedade é princípio que norteia a Seguridade Social e 

que determina que todos devem ajudar na manutenção da Seguridade Social. 

Pois bem. Se todos devem arcar com os custos da Seguridade Social, porque 

somente as instituições financeiras foram chamadas a contribuir de forma mais gravosa? 

Parece-nos, portanto, que a instituição de alíquota diferenciada para as 

instituições financeiras ofende o Princípio da Igualdade (artigo 5°, caput, da Constituição 

Federal), uma vez que não há correlação lógica entre o fator de discrímen e a segregação 

procedida, além de inexistir consonância entre a discriminação e os valores protegidos pela 

Constituição Federal. 
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12  

A JURISPRUDÊNCIA DO STF  

SOBRE A ALÍQUOTA 

Por uma questão de metodologia, optamos comentar alguns julgados do 

Supremo Tribunal Federal sobre os dispositivos constitucionais em capítulo apartado, de 

modo a segregar as idéias aqui defendidas do posicionamento da Suprema Corte. 

Isso não significa que não existam outros julgados além daqueles aqui 

analisados, nem mesmo que não existam decisões contrárias às teses aqui defendidas. 

Contudo, o foco do presente trabalho não é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, 

mas sim o instituto jurídico da alíquota, servindo o presente capítulo apenas como uma 

aproximação entre a Ciência do Direito e uma das mais importantes fontes do Direito 

Positivo: o Poder Judiciário. 

Analisemos, então, os julgados. 

– Impossibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas sem previsão constitucional 

Como tivemos a oportunidade de afirmar sobre a diferenciação de alíquota, a 

regra é a instituição de alíquotas iguais para contribuintes sujeitos a um mesmo tributo; sendo 

exceção o estabelecimento de alíquotas diferenciadas, possível apenas se expressamente 

autorizado pela Constituição Federal. 

Este também é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "tratando-se 

de matéria sujeita a estrita previsão constitucional – CF, art. 153, § 2º, I; art. 153, § 4º; art. 

156, § 1º; art. 182, § 4º, II; art. 195, § 9º (contribuição social devida pelo empregador) – 

inexiste espaço de liberdade decisória para o Congresso Nacional, em tema de 

progressividade tributária, instituir alíquotas progressivas em situações não autorizadas pelo 

texto da Constituição." (ADC 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13-10-1999, 

Plenário, DJ de 4-4-2003.) 
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A “liberdade decisória” a que faz menção a Suprema Corte e de que carece o 

legislador ordinário é a falta de competência tributária para a instituição de alíquotas 

diferenciadas nas situações não autorizadas constitucionalmente. 

Tal conclusão se constitui em importante garantia ao contribuinte, a quem é 

assegurada uma tributação igualitária (em sentido estrito) quando inexistir expressa previsão 

constitucional, afastando, assim, o arbítrio legislativo estatal. 

– Imunidade das empresas públicas 

O alcance da imunidade prevista no § 2°, do artigo 173, da Constituição 

Federal (“as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de 

privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”) é discutida no Poder Judiciário. 

Assim, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a 

imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal se estende às 

empresas públicas, como se constata da ementa do seguinte julgamento:  

“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição 
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. 
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma 
do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas 
prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se 
confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em 
sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade 
recíproca prevista na norma supracitada. 2. Ação cível originária julgada 
procedente” (ACO 765, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) 
p/ Acórdão:  Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 
13/05/2009, DJe-167 DIVULG 03-09-2009 PUBLIC 04-09-2009 EMENT 
VOL-02372-01 PP-00001 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 21-45). 

Para melhor compreensão, importante a transcrição de trecho do voto do 

Ministro Eros Grau: 

“A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, 
entidade da Administração Indireta da União, como tal tendo sido criada 
pelo Decreto-Lei 509, (...) de 1969. Seu capital é detido integralmente pela 
União Federal (art. 6º) e ela goza dos mesmos privilégios concedidos à 
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Fazenda Pública, ’quer em relação a imunidade tributária, direta ou indireta, 
impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a 
foro, prazos e custas processuais’. Leia-se o texto do art. 12 do Decreto-Lei. 
No que concerne às obrigações tributárias, a ela não se aplica o § 2º do art. 
173 da CF, na afirmação de que as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às 
do setor privado. O que resta definidamente evidente, neste passo, como 
anotei em outra ocasião, é que tanto o preceito inscrito no § 1º quanto o 
veiculado pelo § 2º do art. 173 da Constituição de 1988 apenas alcançam 
empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade 
econômica em sentido estrito. Não se aplicam àquelas que prestam serviço 
público, não assujeitadas às obrigações tributárias às quais se sujeitam as 
empresas privadas. As empresas públicas, sociedades de economia mista e 
outras entidades estatais que prestem serviço público podem gozar de 
privilégios fiscais, ainda que não extensivos a empresas privadas 
prestadoras de serviço público em regime de concessão ou permissão (art. 
175 da CF/1988). Isso me parece inquestionável. (...) Sendo assim, dada a 
impossibilidade de tributação de bens públicos federais pelo Estado do Rio 
de Janeiro em razão da garantia constitucional de imunidade recíproca e 
convencido de que ela, a imunidade recíproca, assenta-se basicamente no 
princípio da federação, entendo verificar-se a competência originária desta 
Corte para conhecer e julgar a lide, nos termos do disposto no art. 102, I, f, 
da Constituição. O fato jurídico que deu ensejo à causa é a tributação de 
bem público federal”. 

Como já tivemos a oportunidade de comentar, a questão envolve a extensão 

interpretativa do § 2°, do artigo 173, da Constituição Federal em razão da imunidade 

recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.  

Em nosso ver, o fato do § 2°, do artigo 173 ter sido inserido no Título VII 

(“da ordem econômica e financeira”) é um indicativo de que o constituinte objetivava apenas 

preservar a ordem econômica e os seus princípios norteadores. Por inexistir qualquer violação 

à Livre Concorrência com a extensão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 

“a” às empresas públicas, entendemos que a vedação contida no § 2°, do artigo 173 não é 

extensiva às empresas públicas que exerçam atividade que constituem monopólio da União. 

– Alíquotas diferenciadas do IPTU em razão do uso do imóvel 

A Emenda Constitucional n° 29/2000, entre outras inovações, instituiu a 

possibilidade de diferenciação de alíquotas do IPTU tomando como fator de discrímen a 

utilização do imóvel (artigo 156, § 1°, inciso II, da Constituição Federal). 
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Em capítulo próprio, nos posicionamos pela constitucionalidade da inovação 

trazida pelo constituinte derivado, afirmando que é possível instituir alíquota reduzida ao 

imóvel urbano que se constitua na residência do proprietário (direito a uma existência digna), 

tributando de forma mais gravosa os demais imóveis de sua propriedade. Também é possível 

tributar de forma menos gravosa imóveis destinados ao funcionamento de escolas, hospitais, 

bibliotecas, teatros, creches, etc. 

Tal distinção está de acordo com os valores protegidos constitucionalmente e 

se constitui em espécie do gênero seletividade. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade das 

leis municipais que instituem alíquotas menos gravosas em razão do uso do imóvel, sendo que 

a sua jurisprudência se firmou “no sentido de que a cobrança do Imposto Predial e Territorial 

Urbano em alíquotas diferenciadas em razão da destinação dos imóveis não afronta a 

Constituição da República” (RE 457.482-AgR, voto da Min. Cármen Lúcia, julgamento 

em 20.11.07, 1ª Turma, DJE 9.5.08).  

No mesmo sentido: AI 689.636-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

julgamento em 9.6.09, 1ª Turma, DJE de 26.6.09; RE 454.916-AgR-AgR, Rel. Min. Eros 

Grau, julgamento em 16.12.08, 2ª Turma, DJE de 6.3.09. 

A jurisprudência da Suprema Corte, neste específico ponto, está em 

consonância com as conclusões a que chegamos. 

– Alíquota diferenciada em razão do valor venal do imóvel 

Como já tivemos a oportunidade de afirmar, a progressividade da alíquota do 

IPTU em razão do valor venal do imóvel é emblemática para o nosso trabalho, haja vista que 

a sua análise demonstra não só que a Capacidade Contributiva não se aplica a todos os 

tributos, como também que o legislador ordinário só pode instituir alíquota diferenciada caso 

autorizado constitucionalmente. 
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O assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 

153771/MG, onde restou declarada a inconstitucionalidade de lei municipal que instituía a 

alíquota progressiva de IPTU em razão do valor venal do imóvel. No entender da Suprema 

Corte, os tributos reais não se sujeitam à Capacidade Contributiva e, em razão disso, inexistia 

autorização constitucional para a instituição de alíquotas diferenciadas em razão do valor 

venal do imóvel. 

O constituinte derivado, na tentativa de “constitucionalizar” a instituição de 

alíquotas diferenciadas do IPTU em razão do valor venal do imóvel, alterou a redação do § 1°, 

do artigo 156, da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional n° 29/00. 

Em nosso entender, a referida emenda, no que tange à introdução do referido 

enunciado prescricional, é inconstitucional (como defendemos no capítulo 11). 

O Supremo Tribunal Federal, apesar de não ter analisado detidamente a 

constitucionalidade da inovação trazida pela Emenda Constitucional n° 29/00, deu sinais de 

que não vislumbra inconstitucionalidades no referido comando. 

É o que se observa no seguinte julgado: “antes da EC 29/2000, a utilização da 

técnica de tributação progressiva somente era admitida para assegurar a função social da 

propriedade (art. 156, § 1º da Constituição), condicionada nos termos do art. 182, §§ 2º e 4º 

da Constituição. Era, portanto, inconstitucional a tributação progressiva, com fins extrafiscais, 

baseada na capacidade contributiva ou na seletividade. Súmula 668/STF. Agravo regimental 

ao qual se nega provimento” (RE 437107, AgR, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, 

Segunda Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 23.04.2010). 

Apesar do quanto posto no referido julgado, acreditamos que uma análise 

mais detida, por parte do Supremo Tribunal Federal, levará à declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo. 
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13  

CONCLUSÕES 

Como demonstrado, a multiplicidade de referências constitucionais demonstra 

a relevância jurídica do instituto jurídico da alíquota. Graças a esta multiplicidade é possível 

afirmar que a alíquota não tem como única função a determinação, juntamente com a base de 

cálculo do quantum devido a título de tributo; mas também serve como instrumento para 

evitar a guerra fiscal; surge como exceção constitucional à aplicação do valor segurança 

jurídica; serve como instrumento para prevenir e remediar desequilíbrios da concorrência bem 

como para garantir o desenvolvimento uniforme das diferentes regiões do país; além de 

refletir a concretização dos Princípios da Legalidade, Igualdade, Segurança Jurídica, Não-

confisco, Dignidade da Pessoa Humana, Equidade do Custeio da Seguridade Social e o Pleno 

Emprego. 

O presente trabalho não tem o objetivo de esgotar o assunto. Apenas 

demonstra a necessidade de aprofundar o estudo sobre o instituto jurídico da alíquota, o que 

será feito com maior profundidade na dissertação de mestrado a ser elaborada por mim, da 

qual esta dissertação constitui o seu “esqueleto”. 

Assim, entendemos ser possível extrair as seguintes conclusões: 

– Capítulo 5 

• A alíquota é instituto jurídico de múltipla feição, que se apresenta ora como elemento 

do consequente da regra matriz de incidência tributária (uma percentagem a ser 

aplicada sobre a base de cálculo para identificação do quantum debeatur), ora como 

instrumento de concretização dos direitos fundamentais e princípios constitucionais no 

Direito Tributário, ora como instrumento de intervenção estatal na economia, ora 

como ferramenta de prevenção à guerra fiscal e ora como limitador quantitativo da 

competência tributária. 
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– Capítulo 6 

• As normas constitucionais que regulamentam a alíquota têm as seguintes finalidades: 

a) operador dos Princípios da Legalidade, da Segurança Jurídica (Irretroatividade e 

Anterioridade), do Não-Confisco, da Livre Iniciativa, da Dignidade da Pessoa Humana 

(Seletividade) e da Igualdade (Capacidade Contributiva); b) instrumento de 

intervenção estatal na economia, por meio da Prevenção ao Desequilíbrio da 

Concorrência, do Desenvolvimento Uniforme do País, da Função Social da 

Propriedade e da consecução do Direito ao Pleno Emprego; c) limitar a alíquota 

máxima ou mínima ou instituir a própria alíquota; d) autorizar a instituição de 

alíquotas monetárias e percentuais; e) prevenir guerra fiscal; e f) como instrumento de 

discricionariedade do Poder Executivo. 

• A partir de uma interpretação sistemática da Constituição Federal, se conclui que a 

regra é a instituição de alíquotas iguais para contribuintes sujeitos a um mesmo 

tributo; sendo exceção o estabelecimento de alíquotas diferenciadas, possível apenas 

se expressamente autorizado pela Constituição Federal. 

• Tal como posta na Constituição Federal, a progressividade não é um princípio, mas 

uma forma de segregação de alíquotas entre contribuintes de um mesmo tributo. É por 

meio da progressividade das alíquotas que o legislador consegue, no Direito 

Tributário, operacionalizar princípios e direitos constitucionais. 

• A Constituição Federal traz diversas modalidades de progressividade e, a partir da sua 

leitura, é possível identificar três espécies diversas em razão do objetivo pretendido: 

como forma de intervenção na ordem econômica, como meio de imposição do 

interesse público sobre o privado e como ferramenta de operacionalização dos direitos 

e garantias constitucionais. 

– Capítulo 7 

• O Princípio da Livre Iniciativa, apesar de expressamente disposto como princípio 

norteador do sistema econômico, também erradia efeitos sobre outros sistemas, como 
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o sistema do Direito Positivo e, em especial, sobre o Direito Tributário, impondo 

limitações à competência do legislador ordinário. Assim, da mesma forma que não 

pode o Estado adotar medidas que restrinjam o livre exercício da atividade econômica 

que não visem conciliá-lo com os demais princípios norteadores da atividade 

econômica, também não é dada ao Estado a liberdade de, sob a falsa premissa de 

persecução dos interesses públicos (arrecadação de recursos), aumentar a alíquota de 

um tributo de modo a inviabilizar a própria atividade econômica. 

• Por estar relacionado à ordem econômica, é lógico que o Princípio da Livre Iniciativa 

guarde relação direta com os impostos que recaem sobre o consumo. Mas a relação do 

princípio não se restringe aos impostos, limitando também a competência do Estado 

na instituição das taxas cobradas em razão do poder de polícia (não pode uma taxa 

cobrada para fiscalizar uma atividade inviabilizar a própria atividade), dos 

empréstimos compulsórios (se para superar a situação que justificou a instituição do 

empréstimo o Estado inviabiliza a atividade econômica, é ofensiva ao princípio) e das 

contribuições (especificamente aquelas que têm como materialidade o resultado de 

uma atividade econômica). 

• A possibilidade de instituição de alíquotas diferenciadas com o objetivo de prevenir 

desequilíbrios da concorrência (artigo 146-A, da Constituição Federal) alcança não só 

práticas comerciais tendentes ao domínio ilegal do mercado (como cartéis, monopólios 

e trustes), como também desequilíbrios decorrentes de eventos econômicos e naturais, 

tanto no âmbito nacional, como no comércio internacional. 

• A autorização constitucional para a instituição de alíquotas diferenciadas das 

contribuições sociais tomando como fator de discrímen a atividade econômica 

desenvolvida pelo contribuinte (§ 9°, do artigo 195, da Constituição Federal) não pode 

ser tomada como uma carta branca concedida ao legislador federal ordinário, sob pena 

de violação ao Estado Democrático de Direito (na medida em que tal interpretação 

poderia abrir perigoso precedente para perseguições políticas aos setores econômicos 

que não se “adequassem” às políticas governamentais ou que não tenha apoiado 

financeiramente o grupo político que esteja atualmente no poder). 

• A permissão contida no artigo 153, § 4°, inciso I (ITR) e no artigo 182, § 4°, inciso II 

(IPTU), ambos da Constituição Federal, para a instituição de alíquotas progressivas 
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para estimular a utilização da propriedade de acordo com a sua função social, é 

limitada pelo Princípio do Não Confisco, uma vez que não se pode retirar um bem do 

contribuinte, sem uma justa indenização, utilizando-se de alíquota confiscatória. 

• A autorização constitucional contida no § 9°, do artigo 195 para a instituição de 

alíquotas diferenciadas em razão da condição estrutural do mercado de trabalho, 

equivale à autorização para a instituição de alíquotas diferenciadas em razão do grau 

de informatização/robotização de cada contribuinte, de forma a estimular os 

contribuintes a manterem seus empregados mesmo em razão da automação, seja 

remanejando-os, seja mantendo-os nas funções já exercidas. 

• Já a autorização para instituir alíquotas diferenciadas em razão da utilização intensiva 

da mão de obra autoriza o legislador ordinário a segregar os contribuintes por setores 

econômicos (de acordo com os riscos a que expõem os seus empregados) ou de acordo 

com o respeito às regras de segurança/saúde laboral. 

– Capítulo 8 

• O Princípio do Não Confisco não se confunde com a Capacidade Contributiva. 

Enquanto o Não Confisco constitui limite objetivo à tributação, de modo a preservar o 

patrimônio do contribuinte contra uma tributação excessiva, a Capacidade 

Contributiva é forma de graduação da alíquota de um tributo de modo a assegurar o 

Princípio da Isonomia Tributária, permitindo que quem possua maior renda/lucro ou 

patrimônio contribua quantitativamente e proporcionalmente com montante superior. 

• A idéia de carga tributária confiscatória apresenta problema tanto de ordem prática 

como de ordem jurídica. A estrutura federativa republicana, com a competência 

tributária dividida entre os membros da Federação, torna extremamente difícil apontar 

onde houve a extrapolação do limite tributável. Por outro lado, qualquer determinação 

para redução da alíquota de um tributo pode esbarrar em ofensa ao Pacto Federativo. 

Conclui-se, portanto, que a ofensa ao Não Confisco deve ser vista de forma 

individualizada, não havendo que se falar em carga confiscatória. 
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• Quanto aos impostos que incidem sobre o patrimônio, dois são os critérios que uma 

vez conjugados, possibilitam identificar se há (ou não) ofensa ao Princípio do Não 

Confisco: a) o valor que se obteria com a locação do bem (ou o rendimento do capital 

investido, no caso de pecúnia); e b) a impossibilidade do quinhão do Estado 

ultrapassar o quinhão do particular (sob pena de ofensa ao Princípio da Livre 

Iniciativa). 

• Nos impostos que recaem sobre o consumo, não há que se falar em submissão ao 

Princípio do Não Confisco, uma vez que o contribuinte transfere para terceiro, por 

meio da inclusão do tributo no preço do produto, o encargo econômico. 

• No caso das taxas, é possível afirmar que o Princípio do Não Confisco lhe é aplicável 

excepcionalmente (quando a taxa cobrada por serviço público deteriorar de forma 

excessiva o patrimônio do contribuinte), haja vista que qualquer desvio por parte do 

Poder Público quanto à instituição de alíquota confiscatória desvirtuaria o próprio 

tributo, ofendendo, antes mesmo do Princípio do Não Confisco, o próprio Princípio da 

Tipicidade Tributária. 

• As contribuições de melhoria, tais quais as taxas, não estão sujeitas ao Princípio do 

Não Confisco, uma vez que antes de se violar o referido princípio, haveria a necessária 

violação ao Princípio da Tipicidade Tributária. Isto acontecerá se for instituída 

alíquota superior a 100% (tomando como premissa que a base de cálculo do tributo é o 

valor da valorização do imóvel). 

• O Princípio do Não Confisco não se aplica ao empréstimo compulsório, haja vista que 

não há redução do patrimônio do contribuinte. Há, sim, o empréstimo, ainda que 

obrigatório, de determinada quantia à União, devendo este ser pago no prazo e nas 

condições previstas na lei complementar que o instituiu. Ocorre, aqui, uma mutação da 

composição patrimonial do contribuinte, transformando parte do seu patrimônio em 

mútuo, mas não a sua redução excessiva. 
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– Capítulo 9 

• A Seletividade não é um princípio, mas apenas um método de instituição de alíquotas 

diferenciadas de modo a privilegiar a aplicação de um princípio constitucional, qual 

seja, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. É, portanto, uma norma de 

competência. 

• A graduação das alíquotas de acordo com a Seletividade terá como fator de discrímen 

a essencialidade do bem ou do serviço, a qual está umbilicalmente ligada à 

indispensabilidade do bem ou do serviço para a consecução dos direitos e garantias 

constitucionais. 

• Existe uma hierarquia entre os direitos assegurados constitucionalmente, até mesmo 

porque para a existência de alguns direitos, se pressupõe a consecução de outros 

direitos. Esta hierarquia afeta diretamente o grau de essencialidade dos bens e serviços 

comercializados, implicando a graduação da alíquota pela Seletividade de acordo com 

o grau hierárquico do direito fundamental a que se supre com o bem ou serviço 

comercializado. 

• Os bens e serviços destinados à preservação de um direito podem ter alíquotas 

diferenciadas de acordo com a importância do bem ou do serviço para a consecução 

do direito constitucionalmente protegido (Seletividade), de modo que aquele bem ou 

serviço que atenda de forma mais efetiva na concretização do direito constitucional 

deve ter alíquota menos gravosa. 

• Na Seletividade, o preço final do bem ou do serviço não pode servir de fator de 

discrímen para a graduação das alíquotas, uma vez que o produto mais barato não 

necessariamente atende de forma mais eficiente aos direitos e garantias fundamentais. 

Por outro lado, a universalidade dos direitos fundamentais e a sua igualdade entre 

indivíduos também é outro elemento que impossibilita a instituição de alíquotas 

diferenciadas em razão do valor do bem ou do serviço. 

• Pessoalidade, tal qual posto no § 1°, do artigo 145, da Constituição Federal, traz em si 

a idéia de totalidade dos fatores econômicos inerentes ao contribuinte, seja avaliando a 

totalidade do seu patrimônio, seja tomando em consideração a totalidade da riqueza 
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nova. Fala-se em pessoalidade, pois somente por meio destes dois fatores (totalidade 

da renda e/ou totalidade do patrimônio) é possível avaliar a verdadeira situação 

econômica do contribuinte, sendo que por outros fatores (como ser proprietário de 

imóvel, vender mercadoria ou auferir receita) nunca será possível avaliar a real 

situação econômica do contribuinte sem fazer uso de ficção jurídica. 

• O § 12, do artigo 195, da Constituição Federal, ao autorizar o legislador ordinário a 

instituir regimes de tributação diversos (cumulatividade e não-cumulatividade) para 

uma mesma contribuição social, também obriga a instituição de alíquotas 

diferenciadas, de modo a equilibrar o montante a ser pago pelos contribuintes, 

independentemente da modalidade em que estejam incluídos. Caso o legislador 

ordinário não proceda desta forma, estaremos diante de violação à Igualdade. 

– Capítulo 10 

• É possível afirmar que a Constituição Federal institui alíquotas máxima e/ou mínima 

com dois objetivos distintos: assegurar a autonomia econômica dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios; e frear a ânsia arrecadatória dos entes federados. 

• Objetivando preservar o Pacto Federativo bem como a autonomia econômica dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o constituinte instituiu limitações à 

liberdade legislativa dos entes tributantes de modo a evitar a denominada guerra fiscal, 

seja estabelecendo alíquotas mínimas (o que, consequentemente, também impõe a 

instituição do tributo), seja vedando a discriminação do bem ou serviço em razão da 

sua origem. 

– Capítulo 11 

• O constituinte derivado, com a intenção de ampliar a competência do legislador 

ordinário para a instituição de alíquotas diferenciadas, acabou por inserir dispositivos 

ofensivos às cláusulas pétreas e, por isso, inconstitucionais. São os casos dos incisos I 

e II, do § 1°, do artigo 156 e do inciso II, do § 6°, do artigo 155, ambos da 

Constituição Federal e dos incisos III e V, artigo 72, do ADCT. 
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